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Un proiect ambiţios al conducerii societăţii care administrează Salina 
Turda este pe cale să se realizeze: legătura între mina Iosif sau Sala 
Ecourilor, cum a mai fost ea numită, şi mina Terezia. Astăzi publicul
a putut vizita galeria care leagă cele două mine.
Este vorba despre o suprafaţă de aproximativ 4.000 de metri pătraţi, 
deocamdată neaccesibilă turiştilor. Pagina 3
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Hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al municipiului Turda
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Sala Ecourilor de la 
Salina Turda va fi 

vizitabilă în curând

30 septembrie este ultima zi până la care contri-
buabilii turdeni mai pot să-şi plătească impozitele 
şi taxele locale, fără penalităţi de întârziere.

Primăria municipiului Turda – Direcţia Impozi-
te şi Taxe Locale aduce la cunoştinţa contribuabi-
lilor că termenul de plată pentru impozitele şi ta-
xele locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, 
impozit asupra mijloacelor de transport, publicita-
te) semestrul II (perioada 1 iulie – 31 decembrie) 
este 30 septembrie.

Încasările se efectuează atât la ghişeele de la 
primărie,cât şi la punctele de încasări.

Persoanele fizice vor avea posibilitatea să 
plătească cu cardul, prin Trezorerie, toate im-
pozitele şi taxele administrate de către Fisc, 
primării şi alte instituţii publice, comisioanele 
tranzacţiilor fiind suportate de bugetul de stat, 
fără ca acestea să depăşească 0,3% din valoarea 
tranzacţiei.

„Trezoreria Statului va fi autorizată ca ac-
ceptator de plată cu cardul bancar şi va presta 
acest serviciu pentru toate instituţiile publice, 
astfel încât toţi contribuabilii persoane fizice 
care deţin carduri aparţinând unui sistem de 
plată ce va accepta autorizarea (Mastercard, 
VISA sau altele), să-şi poată achita printr-un 
punct unic toate impozitele şi taxele adminis-
trate de către ANAF, primării şi alte instituţii”, 
potrivit unei propuneri incluse într-un proiect 
de ordonanţă de urgenţă al Ministerului Finan-
ţelor Publice (MFP).

Trezoreria va accepta conectarea la un sis-
tem de plată numai în anumite condiţii, printre 
care se stabileşte limitarea comisionului per-
ceput fiecărei tranzacţii la 0,3% din valoarea 
acesteia, nefiind acceptate comisioane fixe sau 
alte costuri suplimentare pentru Trezorerie şi 
instituţii publice.

Se apropie ultimul termen de plată al 
impozitelor şi taxelor locale la Turda!

Populaţia va putea achita 
taxele cu cardul bancar

În această ediţie puteţi citi
Ştefănie rămâne în PDL!

Pentru a pune punct speculaţiilor făcute în ul-
tima perioadă, privind o posibilă trecere a pri-
marului Turdean în „barca” PMP, Tudor Ştefă-
nie a semnat recent o declaraţie conform căreia 
optează să rămână în continuare primar din par-
tea PDL. Pagina 3

Romair Consulting şi CAA,
împreună pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii de apă
La sediul Companiei de Apă Arieş a avut loc 

o conferinţă de presă, subiectul central al dis-
cuţiei fi ind semnarea contractului cu câştigă-
torul licitaţiei pentru „Asistenţă Tehnică pen-
tru pregătirea aplicaţiei de fi nanţare şi a docu-
mentaţiilor de atribuire pentru proiectul regio-
nal de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în pe-
rioada 2014-2020”. Pagina 4

Peste 120 de medalii obţinute
de Clubul Sportiv Samurai Turda
De la începutul anului 2014 până în prezent 

Clubul Sportiv Samurai Turda a participat la 16 
evenimente prevăzute în programul competiţio-
nal al Federaţiei Române de Karate WKC dintre 
care 15 evenimente naţionale şi un eveniment 
internaţional. Pagina 5
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COMUNICAT DE PRESĂ
„Building our future, we design Europe’s future” (acronim Eubff)

„Construind viitorul nostru, construim viitorul Europei” (acronim Eubff)
- Proiect al Primăriei Municipiului Turda, co-fi nanţat de Comisia Europeană prin Programul 

„Europa pentru cetăţeni” 2014 -

În perioada 27 – 31 august 2014, la Turda, s-a derulat proiectul cu titlul „Building our future, we design 
Europe’s future”, co-fi nanţat prin Programul „Europa pentru cetăţeni” 2014, Componenta 2, Măsura 
2.1 Înfrăţirea oraşelor. Proiectul a fost manageriat de Primăria Municipiului Turda, prin Serviciul Finanţări 
Externe şi Relaţii Internaţionale, în calitate de aplicant, iar parteneri au fost: Comitetul de Înfrăţire 
Angoulême – Oraşe Străine (Franţa), Municipalitatea Hódmezővásárhely (Ungaria), Municipalitatea 
Kiskunfélegyháza (Ungaria) şi Comitetul de Înfrăţire din Kiskunfélegyháza (Ungaria).

Programul „Europa pentru cetăţeni” este un program comunitar derulat de Comisia Europeană prin 
Direcţia Generală Comunicare şi îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea 
societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazate pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, 
pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea 
de şanse şi înţelegerea reciprocă. Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor 
europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în proiecte comune, în vederea 
consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar.

Proiectul „Building our future, we design Europe’s future” este un proiect scris şi derulat sub cupola 
prieteniei, care a adus împreună, pe lângă partenerii menţionaţi mai sus, reprezentanţi din toate oraşele 
înfrăţite cu Turda (28 persoane din partea partenerilor din proiect şi alţi 12 participanţi din partea celorlalte 
oraşe înfrăţite: Szydlowiec – Polonia, Bihartorda – Ungaria, Torontalorda – Serbia). Au fost dezbătute 
teme comune ale convieţuirii în Uniune: respectarea identităţii culturale şi a tradiţiilor prin artă şi meşteşuguri, 
voluntariat şi implicare civică, protejarea mediului şi managementul ariilor protejate, prevenirea risipei 
alimentare şi hrana sănătoasă, inserţia socială a persoanelor cu diabet, promovarea bunelor practici în 
serviciile publice. La fi nele proiectului au fost formulate o serie de idei de proiecte viitoare comune, s-au 
creat reţele de comunicare interumane şi instituţionale, care să ofere premisele şi să faciliteze construcţii 
comune, să conducă la promovarea politicilor publice europene, atât în spaţiul U.E., cât şi în zona ţărilor cu 
perspective de aderare (în proiect au fost implicaţi participanţi din Serbia pentru a benefi cia de exemple de 
bune practici şi de suport) .

Activităţile proiectului au constat în prezentări, ateliere şi dezbateri care au stimulat interacţiunea dintre 
grupuri, au generat dialog cetăţenesc şi parteneriate şi au creat reţele de comunicare tematică între 
participanţi, aceştia notând o serie de idei comune cu un potenţial ridicat de a genera proiecte noi. Ateliere 
au avut următoarele tematici concrete: Inserţia socială a persoanei cu diabet (atelier condus de Fundaţia 
„Speranţa Diabeticilor” Turda), „Ne hrănim fără să risipim“ (responsabil atelier Asociaţia „Slow Food” 
Turda), Management strategic, performanţă şi control în serviciile de apă şi canalizare (atelier găzduit 
de Compania de Apă Arieş şi organizat alături de specialişti ai Comunităţii Urbane Arieş), Ariile protejate în 
relaţie cu comunitatea (responsabil atelier Fundaţia pentru Turism şi Ecologie Potaissa). La aceste 
workshop-uri care au avut loc joi, 28 august 2014, au participat reprezentanţi din toate delegaţiile prezente 
la Turda, alături de reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai comunităţii locale, specialişti din companii care oferă 
servicii publice. Un moment inedit l-a reprezentat cina multinaţională de vineri, 29 august 2014, la care au 
avut ocazia să gătească împreună bucătari din toate ţările implicate în proiect, unul din obiectivele principale 
fi ind schimbul de experienţe gastronomice, cu o atenţie specială acordată pentru a promova ideea evitării 
risipei alimentare, o tema majoră dezbătută de U.E. în acest an. Un alt element inedit din agenda proiectului 
l-a reprezentat deplasarea la Rimetea, sâmbătă, 30 august 2014, pentru a benefi cia in situ de un exemplu 
de management pozitiv privind ariile protejate, continuată cu o deplasare la Sălciua, pe poteca tematică 
„Pietrele vorbitoare“. Din program nu au lipsit nici reperele multiculturale: miercuri, 27 august 2014, la Muzeul 
de Istorie Turda, a avut loc vernisajul expoziţiei „Artă şi meşteşug, dincolo de timp şi graniţe“ (exponate 
provenite de la artiştii din oraşele înfrăţite), vineri, 29 august 2014, vizita la târgul ONG-urilor locale “Parteneri 
pentru Turda, voluntari pentru comunitate” şi vizitarea târgului de produse tradiţionale româneşti, urmată, la 
Muzeul de Istorie Turda, de un ghidaj teatral prin istoria locului, susţinut de invataceii atelierului de teatru „Ion 
Ratiu”, coordonat de Cornel Miron. Tot vineri, 29 august, primarul Municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie, 
s-a întâlnit în cadru ofi cial cu delegaţiile străine, cu această ocazie celebrându-se şi 20 de ani de înfrăţire 
Turda-Angouleme.

Aşa cum preconizam din experienţa întâlnirilor multilaterale precedente, dincolo de diferenţele de limbă, 
relaţiile interumane reuşesc să păstreze o căldură unică menită să crească sentimentul apartenenţei la 
U.E., dar şi o mai bună stăpânire a conceptelor şi temelor europene. Avem convingerea că, urmare a 
întâlnirilor formale şi informale ce au avut loc, dezvoltarea de proiecte comune viitoare va fi  mai simplă, mai 
fl uentă. Prin feed-backul primit de la participanţii direcţi ni s-a confi rmat creşterea sentimentului de coeziune 
între locuitorii/autorităţile oraşelor înfrăţite, precum şi intenţiile de extindere a colaborării între oraşele înfrăţite 
care au identifi cat, cu această ocazie, teme concrete de parteneriate pe termen scurt şi mediu.

Prin participarea activă a reprezentanţilor autorităţilor publice am realizat un dialog transparent şi 
considerăm că am subliniat rolul cetăţeniei active în spaţiu public local, dar şi european.

Mulţumim tuturor partenerilor implicaţi direct sau indirect în proiect, începând cu autorităţile publice locale 
din toate cele şase localităţi prezente în proiect, serviciilor subordonate, companiilor de servicii publice şi 
instituţiilor, agenţilor economici care ne-au susţinut, inclusiv prin sponsorizări. Mulţumiri speciale adresăm 
ONG-urilor şi voluntarilor care au însufl eţit activităţile şi au dat viaţă propunerilor de colaborare, precum şi 
presei locale care a fost prezentă şi a furnizat în permanenţă informaţii din agenda proiectului, contribuind 
la vizibilitatea şi multiplicarea informaţiilor în rândul comunităţii locale, în regiune, dar mai ales în mediul 
virtual, care trece cu uşurinţă peste graniţele geografi ce.

Considerăm că principalul câştig al acestui proiect îl reprezintă valoarea comunicării interumane, 
respectul reciproc şi spiritul voluntar, promovarea valorilor umane şi europene comune. Acronimul 
EUbff, care anagramează titlul proiectului având semnifi caţia “Europa, best friends forever”, sintetizează 
simplu şi expresiv imaginea acestui proiect pe care Comisia Europeană l-a inclus în lista proiectelor selectate 
pentru a consolida ideea apartenenţei la spaţiul comunitar prin consolidarea şi extinderea relaţiilor între 
oraşele înfrăţite.

Informaţii suplimentare legate de proiect vă pot fi  oferite de Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii 
Internaţionale, tel/fax: 0264-311630.

INFORMAREINFORMARE

CONFORM ADRESEI DSVSA CLUJ, nr. 17131/2606/04.09.2014

Ca urmare a confi rmării mai multor focare de Boală a Limbii 
Albastre(Febra Catarala Ovină) precum şi extinderii acestora în 
11 judeţe au fost stabilite restricţii de conformitate cu prevederile 
Reg. CE 1266/2007 în ceea ce priveşte combaterea, monitorizarea, 
supravegherea focarelor, precum şi restricţiile privind deplasarea 
animalele receptive, târgul de animale din Turda Nouă este închis pe 
parcursul lunii septembrie pentru toate speciile de animale.

De asemenea, este interzis accesul mijloacelor de transport cu 
tracţiune animală în incinta târgului.

Prin aceste măsuri se doreşte evitarea introducerii bolii pe teritoriul 
judeţului Cluj.

Administraţia Pieţelor Turda

INFO:

Boala limbii albastre afectează în principal oile, vacile şi caprele. 
Imediat ce contactează virusul, acestea nu se mai pot mişca şi nici să 
mănânce. Slăbesc mult şi, pentru a nu se răspândi virusul, trebuie 
imediat sacrifi cate. Maladia limbii albastre nu prezintă nici un pericol 
pentru sănătatea oamenilor. Carnea şi produsele lactate de la animalele 
bolnave pot fi  consumate fără restricţii.

Boala a fost cunoscută încă din a doua jumătate a secolului trecut, 
odată cu intensifi carea creşterii oilor merinos în Africa de Sud. Ulterior, 
boala este semnalată în Cipru, Turcia, Israel, Portugalia, Spania, 
Pakistan, Australia, Bulgaria,Grecia,etc.
Boala limbii albastre sau febra catarală a oilor este o boala infecţioasă 
întâlnită cu precădere la oi, caracterizată prin infl amaţia catarală sau 
ulcero-necrotică a mucoasei nazale, bucale şi a bureletului coronanian.

Primăria Turda aşteaptă solicitări pentru fi nanţări nerambursabile

Municipiul Turda anunta acordarea de finantari nerambursabile de 
la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local , pentru 
anul 2014.

1.Denumirea autoritatii contractante: Municipiul Turda, cod fi scal 
4378930; adresa: Turda, Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 
0264 313160;
2.Reglementari legale: Legea 350/2005 actualizata privind regimul 
fi nantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activitati nonprofi t de interes general, Legea 273/2006 privind 
fi nantele publice, Hotararea 205/29.11.2012 privind aprobarea 
procedurii de acordare a fi nantarilor nerambursabile de la bugetul local 
pentru activitati nonprofi t de interes general in baza legii 350/2005, 
Hotararea 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, Hotararea 163/2013 privind aprobarea 
modifi carii HCL 205/2012 si Regulamentul privind regimul fi nantarilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Turda 
alocate pentru activitati nonprofi t de interes local.
3. Institutii/ persoane fi zice eligibile: persoane fi zice sau persoane 
juridice fara scop patrimonial- asociatii ori fundatii constituite potrivit 
legii romane .
4. Domeniile pentru care se acorda fi nantare: Activitati sportive;
5. Actiuni eligibile: actiunile trebuie sa se deruleze conform 
specifi catiilor din Regulamentul privind regimul fi nantarilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Turda 
alocate pentru activitati nonprofi t de interes local si din Contractul de 
fi nantare nerambursabila incheiat intre autoritatea contractanta si 
benefi ciar.
6. Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Mun. 
Turda , Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 50, incepand cu data de 
12.09.2014.
7. Termen limita de depunere a documentatiilor : 13 octombrie 2014 
ora 15.00.
8. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii 
de proiect si informatii suplimentare se pot obtine de la Directia 
Economica a Primariei Mun. Turda , cam 67 , de la Serviciul Evidenta 
Patrimoniu si GIS , cam 25 , Compartiment achizitii publice – cam 42. 
site-ul www. primariaturda.ro,
9. Evaluarea si selectia programelor depuse se va face in ordinea 
punctajului obtinut de catre fi ecare solicitant , in limita bugetului 
alocat.
10.Documentatia va fi  depusa obligatoriu in 2 exemplare (original si 
copie) si in format electronic CD (fi siere word) . Nerespectarea acestei 
cerinte duce la excluderea cererii de fi nantare din cadrul procedurii.
PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA, TUDOR STEFANIE. DIRECTOR 
EXECUTIV, ADACE DANIELA

Comunicat de presă



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

Un proiect ambiţios al con-
ducerii societăţii care admi-
nistrează Salina Turda este 
pe cale să se realizeze: legătu-
ra între mina Iosif sau Sala 
Ecourilor, cum a mai fost ea 
numită, şi mina Terezia. As-
tăzi publicul a putut vizita 
galeria care leagă cele două 
mine.

Este vorba despre o supra-
faţă de aproximativ 4.000 de 
metri pătraţi, deocamdată 
neaccesibilă turiştilor.

Galeria de legătură măsoa-
ră peste 50 m. fi ind săpată 
manual timp de un an şi ju-
mătate, pasul următor fi ind 
reprofi larea galeriei şi înde-
părtarea cantităţii impresio-
nante de sare existente acolo.

La eveniment a fost prezent 
directorul SC. Salina Turda 
Durgău SA- Vasile Tot în cali-
tate de gazdă, alături de invita-
ţii săi, primarul Tudor Ştefă-
nie, senatorul Alexadnru Cor-
doş, deputatul Mircea Irimie, 
directorul general al Compani-
ei de Apă Arieş- Matei Cristi-
an, vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean Cluj-Ioan Oleleu, 
Remus Lăpuşan – preşedinte-
le PSD Clu, deputatul Steluţa 
Cătăniciu, directorii de regii şi 
societăţi comerciale, consilieri 
locali, reprezentanţi ai presei.

„Finalizarea execuţiei 
acestei galerii presupune 
etapa următoare prin care 
noi vom face legătura între 
mina Terezia şi Mina Iosif. 
După fi nalizarea profi lării 
acesteia şi după ce vom reali-
za o structură din lemn care 

să permită accesul de pe 
acest pod, la acea galerie, vom 
dori să aducem turişti să vizi-
tez forma în care arată astăzi, 
chiar dacă este neamenajată 
Mina Iosif, o mină de acelaşi 
calibru ca şi mina Terezia…
mergem pe principiul că tre-
buie să ducem şi persoane cu 
dizabilităţi de la nivelul gale-
riei Franz Josef, să-i transfe-
răm în această mină, în acest 
scop avem proiectat un lift 

panoramic la fel cu cel din 
mina Rudolf. Finalitatea este 
fl uidizarea, confortul şi sigu-
ranţa vizitatorilor Salinei, as-
tea sunt elementele pe care 
dorim să le practicăm în mo-
dernizarea obiectivului şi de-
voltarea sa ulterioară. Sunt 
necesare aceste investiţii 
având în vedere şi numărul 
foarte mare de turişti pe ca-
re-l avem, din 2010 încoace, 
avem annual peste 375.000 

de persoane care vizitează 
Salina Turda, numai în acest 
an, până ieri erau deja 
405.000 vizitatori, practic 
am depăşit toate recordurile 
de la redeschiderea obiecti-
vului încoace” subliniază Va-
sile Tot, directorul general al 
SC.Salina Turda Durgău SA.

Tot a mai argumentat că 
lipsa unor circuite care să 
permită un fl ux mare de vizi-
tatori este unul din motivele 

care au determinat conduce-
rea societăţii să extindă spa-
ţiul de vizitare şi să ofere be-
nefi cii în plus celor care trec 
pragul obiectivului turistic.

„Acest proces de dezvolta-
re şi modernizare nu se 
opreşte aici. După fi nalizarea 
minei Iosif avem în plan să 
punem în circuitul turistic şi 
Mina Ghizela. Acolo sunt 
probleme cu accesul, nu exis-
tă decât o scară de acces, tre-
buie montat şi un lift pentru 
că normele ne impun că tre-
buie să avem două căi de cir-
culaţie să putem scoate oa-
menii din mină în caz de ne-
cesitate. Noi deja am demarat 
studii de fezabilitate, proiec-
te care să ne permită accesa-
rea de fonduri europene, pen-
tru că din resurse proprii nu 
vom reuşi să fi nanţăm pro-
iectul. Partea noastră de cofi -
nanţare este asigurată deja, 
avem fonduri care să ne per-
mită să demarăm noul obiec-
tiv” mai comentează Tot.

Mina Iosif din SalinaTur-
da este un obiectiv turistic 
mai puţin spectaculos decât 
Mina Rudolf sau Mina Tere-
zia dar şi această mină are 
farmecul şi particularităţile 
proprii. Denumirea de „Sala 
Ecourilor” a fost dată Minei 
Iosif pentru efectul de rever-
berare a sunetului, datorată 
condiţiilor deosebite de pro-
pagare a sunetului, ca urmare 
a lipsei comunicării Minei 
Iosif cu alte lucrări miniere 
majore.

 Daciana Derda

Sala Ecourilor de la Salina Turda va fi vizitabilă în curând

Rectificarea are la bază 
adresa Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Cluj prin 
care se comunică transfera-
rea sumelor defalcate din 
TVA din trimestrul IV , în 
trimestrul III 2014 în valoa-
re de 1,6 milioane lei, adresa 
Direcţiei de Impozite şi Ta-
xe prin care se propune rec-
tificarea bugetului local în 
plus cu suma de 100.000 lei, 
adrese de la centrele buge-
tare de învăţământ prin ca-
re se solicită suplimentarea 
bugetului.

La capitolul „venituri”- 
sume defalcate din TVA pen-
tru fi nanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul co-
munelor, oraşelor municipi-
ilor etc. se suplimentează 
trimestrul III cu 1.622.000 
lei, aceeaşi sumă se diminu-
ează din trimestru IV.

Veniturile din proprieta-
te aduc un plus de 6.284 lei; 
amenzi, penalităţi şi confis-
cări – 100.000 lei; transfe-
ruri voluntare altele decât 
subvenţiile- 11.200 lei.

Banii vor fi  destinaţi capi-
tolului „învăţământ” pentru 
cheltuieli de personal/sala-
rii – 1.150.000 lei, cheltuieli 
materiale- 272.000 lei.

Pentru „ Cultură, recreere 
şi religie” , alţi 117.484 lei; 
asigurări şi asistenţă socia-
lă- 200.000 lei, aici fiind in-
cluse cheltuieli de personal, 
cheltuieli materiale, ajutoa-
re sociale; locuinţe, servicii 
şi dezvoltare publică – 
100.000 lei.

Bugetul de venituri şi chel-
tuieli al Turzii în sumă de 
85.841.736 lei va deveni în ur-
ma rectifi cării 85.959.220 lei.

 Daciana Derda

Consilierii turdeni au aprobat 
o rectificare bugetară
de peste 1 milion de lei.

Primăria turdeană informează 
cetăţenii că listele electorale pen-
tru alegerile prezidenţiale pot fi 
consultate la sediul insituţiei.

„Listele electorale sunt puse 
la dispoziţia alegătorilor spre 
consultare în incinta Primăriei 
Municipiului Turda, Piaţa 1 De-
cembrie 1918 nr. 28, cam. 50” se 
arată într-un comunicat al mu-
nicipalităţii.

Conform legii, alegătorii au 
dreptul să verifice înscrierea în 
listele electorale. Întâmpinările 
împotriva omisiunilor, a înscrie-

rilor greşite şi a oricăror erori din 
liste se fac la Primarul munici-
piului Turda, acesta urmând să 
se propunţe prin dispoziţie, în cel 
mult trei zile de la înregistrare.

Contestaţiile împotriva dis-
poziţiilor date se depun în ter-
men de 5 zile de la comunicare şi 
se soluţionează, în cel mult trei 
zile de la înregistrare, de către 
judecătoria în a cărei rază terito-
rială domiciliază alegătorul.

La Cluj, magistratul Monica 
Trofin va fi preşedintele Biroului 
Electoral Judeţean Cluj nr. 13.

Din Biroul electoral mai fac 
parte judecătorul Bogdan 
Zdrenghea– locţiitor, judecă-
torul Olimpia Georgeta Oo-
neţ, şi reprezentantul Autori-
tăţii Electorale Permanente, 
Dan Tegyeşiu.

Numărul alegătorilor din ţară 
în luna august era de 18.336.254, 
iar al celor din străinătate este 
de 530.446 pentru primul tur de 
scrutin, iar pentru turul doi, din 
16 noiembrie, acesta va fi  de 
18.344.071 pentru ţară, respec-
tiv 530.652 în străinătate.

Pentru a pune punct spe-
culaţiilor făcute în ultima pe-
rioadă, privind o posibilă tre-
cere a primarului Turdean în 
„barca” PMP, Tudor Ştefănie 
a semnat recent o declaraţie 
conform căreia optează să ră-
mână în continuare primar 
din partea PDL.

„Subsemnatul Tudor Şte-
fănie, în calitate de Primar al 
Oraşului Turda, ales pe lista 

Partidului Democrat Liberal, 
la alegerile din iunie 2012, în 
baza OUG nr.55/28.08.2014, 
pentru reglementarea unor 
măsuri privind administraţia 
publică locală, art.unic alin. 1 
şi 2, declar că optez să rămân 
în continuare Primar din 
partea Partidului Democrat 
Liberal, fi lala Turda” se arată 
în textul documentului.

Acesta poate fi  consultat şi 

pe site-ul primăriei la adresa 
www.primariaturda.ro

Edilul Turzii a venit cu aceas-
tă declaraţie în contextul în care 
se vehicula ideea că ar putea 
profi ta de ordonanţa Guvernu-
lui Ponta care permite migraţia 
primarilor la alte partide.

Ordonanţa de urgenţă per-
mite migraţia aleşilor locali 
pentru 45 de zile, fără ca aceş-
tia să-şi piardă mandatul.

Listele electorale puse la dispoziţia alegătorilor la primăria Turda

Ştefănie rămâne în PDL!
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La sediul Companiei de Apă 
Arieş a avut loc o conferinţă de 
presă, subiectul central al dis-
cuţiei fi ind semnarea contrac-
tului cu câştigătorul licitaţiei 
pentru „Asistenţă Tehnică 
pentru pregătirea aplicaţiei de 
fi nanţare şi a documentaţiilor 
de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infras-
tructurii de apă şi apă uzată în 
regiunea Turda – Câmpia Tur-
zii, în perioada 2014-2020”.

Prezenţi la eveniment au 
fost: directorul general al Com-
paniei de Apă Arieş- Matei 
Cristian, preşedintele Romair 
Consulting – Gheorghe Boeru 
şi Bogdan Bobic – manager de 
proiect.

În urma licitaţiei la care 
s-au înscris zece fi rme a câşti-
gat Romair Consulting, repre-
zentantă de preşedintele com-
paniei, Gheorghe Boeru.

Romair Consulting este o 
companie cu capital integral 
românesc, înfi inţată în anul 
1997 pentru a oferi servicii de 
consultanţă în afaceri şi ma-
nagement, proiectare şi ingi-
nerie.

„Principalul obiectiv al Ro-
mair Consulting este satisfac-
ţia clienţilor, astfel încât să fi e 
recunoscut drept cel mai bun 
furnizor autohton de soluţii 
tehnice şi fi nanciare în dome-
niu” transmite preşedintele 

societăţii Gheorghe Boeru.
În urma evaluărilor, Romair 

a obţinut cel mai mare punctaj, 
88,4 puncte, demn de menţio-
nat este faptul că fi rmele parti-
cipante la licitaţie, declarate ca 
necâştigătoare nu au depus 
contestaţii, astfel că paşii fă-
cuţi în cadrul proiectului se 
pot derula mai repede.

Directorul general al Com-
paniei de Apă Arieş, Matei 
Cristian a trecut în revistă eta-
pele făcute până acum în ca-
drul pasului II al proiectului 
european, a vorbit despre difi -
cultăţile întâmpinate dar şi 
despre munca asiduă depusă 
de echipa de implementare.

„Pentru Compania de Apă 
Arieş este un moment impor-

tant care ne asigură că vom in-
tra în etapa de execuţie, apoi 
etapa de fi nanţare a lucrărilor, a 
studiilor de fezabilitate, mas-
terplanul etc. Îl felicit pe dom-
nul Boeru pentru succesul avut, 
vreau să spun că şi-a adjudecat 
licitaţia la preţul de 6,9 milioa-
ne de lei, cu un punctaj de 88,44 
puncte din cele zece fi rme. 
Vreau să-l felicit şi pe Bogdan 
Bobic că a dus la bun sfârşit o 
muncă imensă a comisiei de 
evaluare şi adjudecare, reuşind 
acest lucru fără să abiă vreo 
contestaţie” conchide Matei.

Reamintim că pe 28 august, 
a fost emis de către Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor cli-
matice „Ordinul de fi nanţare 
aferent proiectului de “Asis-

tenţă Tehnică pentru pregăti-
rea aplicaţiei de fi nanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată în regiunea 
Turda – Câmpia Turzii, în pe-
rioada 2014-2020”.

Cu aceşti bani nerambursa-
bili, CAA îşi poate continua pro-
iectele privind dezvoltarea reţe-
lelor de apă şi canalizare în regi-
unea Turda-Câmpia Turzii.

Directorul general al CAA, a 
mai adăugat cu această ocazie 
că în cazul pasului I al proiec-
tului european lucrările sunt 
fi nalizate în proporţie de 
99,90% şi că nu există riscul ca 
proiectul să nu fi e fi nalizat pâ-
nă în 2015.

„Compania de Apă este sin-
gurul operator din România 
care practic a fi nalizat Progra-
mul Operaţional Sectorial ne-
existând riscul neîncadrării în 
termenul de 31.12.2015, dată 
până la care a fost amânat pa-
sul I... spun asta cu atât mai 
mult cu cât ieri s-a fi nalizat re-
cepţia la contractul SCADA. 
Mai erau două pachete, cel cu 
SCADA şi debimetria, dar şi 
staţia de epurare de la Câmpia 
Turzii care încă nu e defi niti-
vată. Până la 15 septembrie 
vom lansa pe SEAP şi achiziţia 
pentru construirea unui nou 
sediu al CAA, respectiv reno-
varea clădirilor companiei. Es-
te o chestiune impusă de Co-
munitatea Europeană pe pasul 
I şi noi trebuie să o realizăm” 
mai explică Matei Cristian.

Discuţiile au continuat cu 
primirea de noi membrii în 
Asociaţia de Dezvoltare Inter-
comunitară – Apa Văii Arieşu-
lui, este vorba despre comune-
le Aiton şi Tureni; ordonanţa 
Guvernului Ponta prin inter-
mediul căreia se accelerează 
achiziţiile publice; evitarea 
unor greşeli care au fost făcute 
în prima parte a proiectului 
european şi implicit a unor co-
recţii fi nanciare care ar urma 
în cazul în care nu sunt respec-
tate condiţiile contractuale.

 Daciana Derda

Romair Consulting şi Compania de Apă Arieş,
împreună pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă

Numărul clienţilor Com-
paniei de Apă Arieş a crescut 
în ultima perioadă prin ac-
ceptarea de noi membrii în 
Asociaţia de Dezvoltare In-
tercomunitară „Apa Văii Ari-
eşului”.

Anunţul a fost făcut de di-
rectorul general al CAA, Ma-
tei Cristian care a explicat că 
Aitonul şi Tureniul sunt cele 

două comune care fac partea 
din AVA, acestea aducând 
peste 6.000 de clienţi noi 
companiei de apă.

În conformitate cu Actu-
lui Constitutiv şi Statutu-
lui ADI „Apa Văii Arieşu-
lui” primirea de noi mem-
bri se face cu acordul mem-
brilor asociaţiei, astfel că, 
pentru ca aceste două uni-
tăţi administrativ-teritori-
ale să devină membre ale 
ADI „Apa Văii Arieşului”, a 
trebuit ca fiecare dintre 
ceilalţi membri să emită 
câte o Hotărâre de Consiliu 
Local în acest sens.

S-a aprobat totodată şi 
modifi carea Actului Consti-
tutiv şi Statutului Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomuni-
tară „Apa Văii Arieşului”, 
precum şi a Contractului de 
Delegare, în sensul includerii 
noilor membrii asociaţi în 
cadrul Asociaţiei de Dezvol-
tare Intercomunitară „Apa 
Văii Arieşului” şi parte a Au-
torităţii Delegante din con-
tractul de Delegare. D.D.

Compania de Apă Arieş are 
peste 6.000 de clienţi noi

Începe şcoala! Dragi elevi, 
dascăli, stimaţi părinti! A în-
văţa înseamnă a afl a câte ce-
va nou în fi ecare ceas al vieţii 
noastre. Toată viaţA învăţăm: 
şi voi, dragi copii, şi noi, cei 
care am părăsit băncile şcolii. 
Fiecare lucru nou afl at, ne 
duce cu un pas înainte pe ca-
lea cunoaşterii şi a împlinirii 
noastre ca oameni.

“Cei 7 ani de acasă”, adică 
educaţia primită în familie în 
primii ani ai vieţii, mediul în 
care ne desfăşurăm activita-
tea, fi e că e şcoala, fi e că e lo-
cul de muncă, toţi aceşti mici 
paşi contribuie la “a învăţa”! 
Şi ce frumos sună “a învăţa”, 
când această misiune este în-
tâia preocupare a minunaţi-
lor dascăli, cărora trebuie să 
le mulţumim cu fi ecare prilej, 
pentru truda lor, pentru grija 
revărsată asupra copiilor 
noştri, pentru suferinţa şi bu-
curiile trăite alături de elevi. 
Mulţumim, dragi dascăli!

Dragi elevi, vă revine bucu-
ria de a căuta noi orizonturi, 

de a vă clădi un drum care să 
vă călăuzească prin viaţă, să 
vă ducă în fi nal spre împlini-
re! Iar noi, părinţii, trebuie să 
încurajăm copiii spre şcoală, 
spre educaţie!

Începe şcoala! De câte ori 
nu am trăit acest moment, 
repetat an de an, şi totuşi, de 
fi ecare dată diferit! Poate 
suntem mai buni, mai puter-
nici, mai mândri de copiii 

noştri sau de copiii copiilor 
noştri! Acum, la început de 
an, doresc să vă transmit din 
toată inima, mult succes, în-
credere şi voinţă! Să aveţi un 
an bun şi plin de împliniri! 
Iar, voi, copii, să vă bucuraţi 
că atâta lume vă înconjoară 
cu atenţie şi dragoste. Nu 
sunteţi niciodată singuri! 
Mult succes!
PRIMAR, TUDOR ŞTEFĂNIE

Mesajul primarului Tudor Ştefănie,
la început de an şcolar
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Aurelia Cristea vede 
zona Turda-Câmpia 
Turzii ca un nod 
puternic de autostrăzi
Ministrul delegat pentru Dialog 
Social, Aurelia Cristea, a declarat la 
Turda, că dezvoltarea zonei Turda – 
Câmpia Turzii este o prioritate pen-
tru guvernul condus de Victor Ponta.
Cristea a subliniat că investiţiile de 
peste 500 de milioane de euro pen-
tru Autostrada Sebeș-Turda, alături 
de cei peste 1 miliard de lei alocaţi 
etapizat până în 2016 pentru 
Autostrada Transilvania, vor transfor-
ma zona într-un nod de autostrăzi.
„Guvernul a demarat investiţii de 
peste 500 de milioane de euro în 
infrastructura din zona Turda – 
Câmpia Turzii. Includem aici auto-
strada Turda-Sebeș, o investiţie de 
peste 550 de milioane de euro, ca-
re va aduce benefi cii zonei și va le-
ga Transilvania, prin coridorul IV, 
de Europa. Mai vorbim și de relua-
rea lucrărilor la Autostrada 
Transilvania, unde, din nou, 
Guvernul a alocat peste 1 miliard 
de lei, etapizat, până în 2016. Sunt 
proiecte mari de infrastructură, care 
transmit un semnal puternic inves-
titorilor”, a arătat ministrul.
De asemenea, Aurelia Cristea a 
arătat că și modernizarea DN 1 
Turda – Cluj-Napoca, investiţie în 
valoare de 15,8 milioane de lei, es-
te fi nanţată tot de către Guvern.
„Toate aceste investiţii derulate de 
Guvernul Ponta arată interesul de a 
crea prosperitate. În câţiva ani, zo-
na Turda – Câmpia Turzii va deveni 
un nod al sistemului de autostrăzi, 
favorizând astfel atragerea de in-
vestitori, dezvoltarea economică și 
socială”, a încheiat ministrul.

Pe scurt

Problemele la bazinul di-
dactic de la Turda par să nu 
se mai sfârşească. Asta după 
ce anul trecut a fost închis 
în mod repetat, funcţiona-
rea obiectivului fiind condi-
ţionată de execuţia lucrării, 
în unele situaţii de proasă 
calitate.

Dovada o reprezintă noile 
lucrări programate în această 
perioadă la acoperişul bazi-
nului, iniţial constructorii au 
uitat complet de izolaţia 
acestuia, vata minerală şi po-
listirenul nu s-au numărat 
printre materialele folosite 
de aceştia.

Societatea Salina Turda 
Durgău SA, a determinat 
constructorul să aloce peste 
un miliard de lei vechi pentru 
a repara acoperişul şi pentru 
a scăpa de infi ltraţiile de apă 
ce-l deteriorează. Procedura 
însă este anevoioasă având în 
vedere suprafaţa mare pe ca-
re se lucrează, din acest mo-
tiv bazinul va mai sta înschis 
şi în luna spetembrie.

Într-un comunicat de 
presă semnat de către pre-
şedintele Consiliului de Ad-
ministraţie de la Salină, 
Cristian Matei şi de către 

directorul general al acestei 
societăţi, Vasile Tot, se pre-
cizează că întârzierea reluă-
rii funcţionării bazinului de 
înot didactic şcolar, ampla-
sat pe strada Stadionului, 
are drept cauze intervenţii-
le ce se fac în această peri-
oadă, de către constructorul 
obiectivului, pentru elimi-
narea defecţiunilor consta-

tate la bazin. „Acestea sunt 
mult mai ample decât s-a 
estimat iniţial” explică con-
ducerea Salinei.

Acum se lucrează la refa-
cerea integrală a părţii interi-
oare a acoperişului.

După primirea de la con-
structor a unei date concrete 
a fi nalizării lucrărilor, vom 
anunţa public operativ acest 

lucru. Tuturor celor care do-
resc să vadă anticipat noua 
faţă a bazinului, li se va per-
mite accesul în zona şantie-
rului. Deşi situaţia actuală 
are cauze care nu aparţin sub 
nici o formă societăţii, ne ce-
rem scuze faţă de cetăţeni 
pentru disconfortul creat” se 
mai menţionează în docu-
mentul citat.

Un miliard de lei vechi pentru eliminarea 
infiltraţiilor la bazinul didactic

PUBLICITATE

Consilierul PDL a discutat în ca-
drul forului deliberativ despre ne-
mulţumirea vizitatorilor Salinei 
Turda privind numărul mic al locu-
rilor de parcare.

În interpelarea sa, Cordiş a adus la 
cunoştinţa executivului reclamaţiile 
unor persoane venite din afara locali-
tăţii care doreau să viziteze obiectivul 
turistic, dar pe motiv că nu au găsit lo-
curi de parcare, au făcut cale întoarsă!

„Salina a avut şi vara asta un număr 
extraordinar de vizitatori, dar avem o 
mare problemă... nu putem să parcăm 
nici la SMT-ul din deal, nu sunt locuri 
de parcare. Am avut cazuri, prieteni 
care au venit în oraş să viziteze Salina 
dar s-au întors înapoi la Cluj pe motiv 
că nu au găsit parcare. Vă rog să trans-
miteţi societăţii sau în colaborare cu 
administraţia locală să găsim soluţii...
trebuie să facem parcări. Sunt zile cu 
câte 5.000-6.000 de vizitatori şi să nu 

poată parca este o aberaţie, ori pe jos 
nu merge nimeni câţiva kilometri” 
susţine Cordiş.

Alesul local a mai atras atenţia asu-
pra aspectului inestetic al curţii inte-
rioare a Colegiului Naţional Mihai 
Viteazu, rămasă ca după „bombarda-
ment” în urma lucrărilor efectuate la 
unitatea de învăţământ.

Sala de sport a fost refăcută, clădi-
rea şcolii arată bine, dar curtea interi-
oară e plină de gropi şi bălţi, ar trebuie 
făcută o asfaltare în opinia consilieru-
lui local pentru a defi nitiva investiţia 
masivă de la CNMV.

Cordiş a mai vorbit despre o sesiza-
re referitoare la statuia lui Avram Ian-
cu care ar trebui iluminată pe timp de 
noapte pentru o mai bună punere în 
valoare, de asemenea a amintit situa-
ţia cinematografului Tineretului, o 
clădire lăsată în paragină care acum a 
devenit un adevărat focar de infecţie.

Consilierul Lucian Cordiş nemulţumit de numărul 
mic al locurilor de parcare la Salina Turda
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 201
din data de 27.08.2014
privind rectifi carea bugetului pe anul 2014
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit 

în şedinţă ordinară în data de 27.08.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind 

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

În baza raportului de specialitate al Directiei 
economice nr. 18.278/21.08.2014 şi conform avi-
zului de specialitate al comisiei nr. 1 pentru bu-
get-fi nanţe, prognoze economice;

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

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

anul 2014 cu suma de 158.650 lei conform anexei 
nr. 1.02 pentru venituri, anexei nr. 2.02 pentru 
cheltuieli şi anexei nr. 3.02 pentru investiţii.

Art. 2. Se aprobă rectifi carea bugetului activită-
ţilor fi nanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul local pe anul 2014 cu suma de 959.000 lei 
conform anexei nr. 1.10 pentru venituri, anexei nr. 
2.10 pentru cheltuieli.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei se încredinţează Primarului municipiu-
lui Turda, Secretarului municipiului Turda, Direc-
ţiei Economice, Direcţiei Tehnice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George  SECRETARUL 

municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 18
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 202
din data de 27.08.2014
privind soluţionarea cererilor de acordare a în-

lesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale de-
puse de persoane fi zice şi juridice

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit 
in sedinta ordinară din data de 27.08.2014;

Având in vedere proiectul de hotărâre privind 
solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la 
plata impozitelor şi taxelor locale depuse de per-
soane fi zice şi juridice, proiect elaborat din iniţia-
tiva d-nului primar Tudor Stefănie;

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

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

În baza raportului de specialitate al Direcţiei 
Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Executori Buge-
tari nr. 6.901/S/21.08.2014, al expunerii de motive 
nr. 6902/21.08.2014, conform avizului de speciali-
tate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru bu-
get, fi nanţe, prognoze economice;

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

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cererea înregistrată sub nr. 

6512/05.08.2014, depusă de domnul MUREŞAN 
DANIEL SORIN, domiciliat în municipiul Turda, 
str. Aleea Olt, nr. 86 şi se anulează majorările de în-
târziere la impozit pe clădiri, în sumă de 631,64 lei 
şi majorările de întârziere la impozit pe teren in-
travilan în sumă de 489,58 lei.

Art. 2. Se aprobă cererea înregistrată sub nr. 
6718/12.08.2014, depusă de Fundaţia Tenis Santei, 
cu sediul în judeţul Cluj, municipiul Turda, str. Li-
bertăţii, nr. 8, ap. 15, CUI 10778973 şi se anulează 
majorările de întârziere la impozit pe clădiri, în su-
mă de 1.660,80 lei cu condiţia achitării impozitului 
pe clădiri scadent în sumă de 160 lei la data de 
30.09.2014 şi a impozitului pe clădiri în sumă de 
1.760 lei până la data de 25.12.2014.

Art. 3. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei 
hotărâri se încredintează Primarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei 
Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Incasare, 
Evidenta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Exe-
cutori Bugetari şi contribuabililor pentru care au 
fost aprobate înlesnirile la plata obligaţiilor la bu-
getul local.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George  SECRETARUL 

municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 17
împotriva -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 203
din data de 27.08.2014
privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale Spitalului municipal Turda, afl at în sub-
ordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit 
în şedinţa ordinară din data de 27.08.2014;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat 
de Primarul Municipiului Turda, dl. Ştefănie Tu-
dor cu privire la aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii ale Spitalului municipal Turda, afl at în 
subordinea Consiliului Local al municipiului Tur-
da;

În temeiul prevederilor OUG 162/2013, privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei locale şi prevederilor 
HGR 56/2009, pentru aprobarea Normelor meto-
dologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 162/2008, privind transferul ansam-
blului de atribuţii şi competenţe exercitate de Mi-
nisterul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale;

Având în vedere expunerea de motive a Prima-

rului municipiului Turda, d-l Tudor Ştefănie, ra-
portul de specialitate al Biroului Resurse Umane, 
înregistrat la nr. 1751/07.08.2014, prin care se soli-
cită aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Spitalului municipal Turda, precum şi notele 
justifi cative nr. 7439/11.07.2014 şi nr. 
8010/28.07.2014;

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local nr. 1 (pentru buget fi nanţe, 
prognoze economice, investiţii), nr. 2 (pentru ad-
ministraţie publică locală, servicii publice, regii, 
pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu pu-
blicul, juridic, ordine publică şi apărare) şi nr. 5 
(pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Tineret, 
Sport şi Turism);

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

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. 
a, d, alin.3, lit. b, alin.6, lit. a, pct. 3, ale art. 45, alin. 1 
şi alin. 3, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, re-
publicată şi ale Regulamentului de funcţionare al 
Consiliului Local;

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

ale Spitalului municipal Turda, afl at în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Turda, conform 
anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
municipiului Turda, Viceprimarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda şi Spita-
lului municipal Turda.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 CONTRASEMNEAZĂ
Felezeu Cristian George  SECRETARUL 

municipiului TURDA,
 Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 18
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 204
din data de 09.09.2014
privind rectifi carea bugetului pe anul 2014
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit 

în şedinţă extraordinara în data de 09.09.2014
Având în vedere Proiectul de hotărâre privind 

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

În baza Raportului de specialitate al Directiei 
economice nr. 18.977 / 02.09.2014; Conform avizu-
lui de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – 
fi nanţe, prognoze economice) ;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 356 / 2013 
de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2014, 
art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d,f si a prevederilor 
art. 36 alin 1 si 2 lit. b si art. 45 alin. 2 si 6 din Legea 
215 / 2001 privind Administratia publica locala, 
modifi cata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, 
in temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind fi nantele 
publice locale – actualizata şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
municipiului Turda.

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

suma de 117.484 lei pe anul 2014 conform anexei 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL
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1.02 pentru venituri, anexei 2.02 pentru cheltuieli, 
anexa 3.02 pentru investitii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se în-
credinţează Primarul municipiului Turda, Secreta-
rul municipiului Turda, Directia economica, Direc-
tia tehnica, S.P.A.S, unitati bugetare de invatamant.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letitia MIC
VOTURI: pentru 19
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 205
din data de 09.09.2014

privind privind aprobarea participarii unei de-
legatii a Consiliului Local al municipiului Turda la 
Torda-Serbia in perioada 19-21.09.2014

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit 
in sedinta extraordinara in data de 09.09.2014,

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare pri-
vind aprobarea participarii unei delegatii a Consi-
liului Local al municipiului Turda la Torda in peri-
oada 19 -21.09.2014, proiect elaborat din initiativa 
Primarului municipiului Turda, domnul Tudor 
Stefanie,

Tinand cont de invitatia Primarului Orasului 
Torda, domnul Dobai Janos, adresata autoritatilor 
locale ale municipiului Turda, in vederea partici-
parii la Festivalul Porumbului, in perioada 
19-21.09.2014,

Avand in vedere raportul de specialitate al Ad-
ministratorului Public, domnul Radu Crisan,

Raportat la prevederile HG 518/1995 privind 
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor mi-
siuni cu caracter temporar,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. e , 
alin. 7, lit. c, ale art. 45 alin.1, 2, si 6, 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 modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba deplasarea la Torda-Serbia , in 

vederea participarii la Festivalul Porumbului, in 
perioada 19-21.09.2014, a unei delegatii a Consi-
liului Local al municipiului Turda formata din : – 
Adamosy Margareta Clara-consilier local;

- Csep Leylla-consilier local;
Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se 

incredinteaza Primarului municipiului Turda, Se-
cretarului municipiului Turda , Directiei Econo-
mice si persoanelor nominalizate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 CONTRASEMNEAZĂ
Cristian George FELEZEU SECRETARUL 
 municipiului TURDA,
 Jr. Paula Letitia MIC
VOTURI: pentru 19
împotriva -
abţineri -
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 19.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
MUZEUL DE ISTORIE TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS
ÎN DATA DE 04 NOIEMBRIE 2014, ORELE 11,00
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI 

CONTRACTUALE VACANTE:

• MUZEOGRAF S/IA – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifi ce de participare – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul istorie
- minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor
• PAZNIC – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifi ce de participare   – studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat
- atestat agent de pază, eliberat conform prevederilor legii 
333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia 
persoanelor
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele 
condiţii generale:
  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale 

Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România;

 cunoaște limba română, scris și vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifi ce potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  nu a fost condamnată defi nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
- proba scrisă se va susţine în data de 04 noiembrie 2014, orele 11,00
- proba de interviu se va susţine în data de 06 noiembrie 2014, orele 11,00
Acte necesare la dosar:
 cerere de înscriere la concurs;
  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă 

identitatea, potrivit legii, după caz;
  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor 

acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condiţiilor specifi ce;

  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, și/sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studiilor;

  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează;

  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de 

documentele originale, care se certifi că pentru conformitate cu 
originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii 
legalizate.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 
1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 07 octombrie 
2014, orele 15. Dosarele se vor verifi ca de către comisia de concurs 
iar rezultatele selectării dosarelor se vor afi șa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare și bibliografi a necesară se pot obţine 
de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

1. Prezentarea Procesului Verbal al şedinţei precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectifi carea bugetului 
pe anul 2014.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT 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 întârziere aferente impozitelor 
și taxelor locale, prevăzute la art. 125, alin. 1 și alin. 2, litera 
d din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor 
de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor și taxelor locale 
depuse de persoane fi zice.

4. Probleme ale Administratorului Public:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de 
oportunitate pentru fundamentarea soluţiei optime de delegare 
a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj.

Notă: Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei 
optime de delegare a serviciului de colectare şi transport al 
deşeurilor în judeţul Cluj poate fi  consultat la Secretariatul 
Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului 
Public de Salubrizare, respectiv Management şi Operare a 
centrului de Management Integrat al Deşeurilor Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj.

Notă: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Serviciului Public de Salubrizare, respectiv Management şi 
Operare a centrului de Management Integrat al Deşeurilor 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj poate fi  consultat la Secretariatul 
Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei 
de Dezvoltare a Serviciului Public de Salubrizare în cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Ecometropolitan Cluj.

Notă: Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de 
Salubrizare în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Ecometropolitan Cluj poate fi  consultată la Secretariatul 
Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării 
imobilului situat în municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 27, 
către SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea doamnei 
Hada Gabriela din calitatea de membru al Consiliului de 
Administraţie al SC Domeniul Public Turda SA.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea doamnei 
Popa Dana din calitatea de membru al Consiliului de 
Administraţie al SC Domeniul Public Turda SA.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modifi carea și completarea 
Actului Constitutiv al SC Domeniul Public Turda SA.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii garanţiei 
administratorilor Societăţii Comerciale Turda Salina Durgău SA.

4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii 
garanţiei administratorilor Societăţii Comerciale Domeniul 
Public Turda SA.

4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Turda nr. 225/30.09.2013 
referitoare la reconfi rmarea (ajustarea) tarifelor aferente 
furnizării serviciilor de apă și canal, în cadrul Ariei delegării 
ADI – Apa Văii Arieșului.

5. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii 
Internaţionale:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului 
de fezabilitate și a proiectului “Centrul Naţional de Informare 
și Promovare Turistică (CNIPT) Turda”, precum și a cheltuielilor 
legate de proiect.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţă Patrimoniu GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie 
publică a unui imobil – clădire, aparţinând domeniului privat 
al municipiului Turda, situat în Turda, str. Calea Victoriei, nr. 
9, apartament nr. 25, către d-na Munteanu Adriana.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 
documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris 
în CF nr. 50934 Turda, prevăzut cu nr. top. 1181/1/1/1/1/
1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 situat administrativ în 
municipiul Turda, str. Lianelor fn.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei 
tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 52002 
Turda, prevăzut cu nr. top. 7300, situat administrativ în 
municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 19 C.

7. Probleme ale Serviciului de Dezvoltare Publică şi Investiţii:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Municipiului 
Turda asupra Protocolului de Colaborare dintre Municipiul 
Cluj Napoca, Judeţul Cluj și Salprest Rampa SA pentru 
administrarea rampei de depozitare temporară a deșeurilor 
din judeţul Cluj.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei 
strazilor ce vor face obiectul reabilitării și modernizării pentru 
anul 2014 cu fi nanţare din bugetul local și creditul angajat 
de Municipiul Turda cu CEC Bank.

8. Probleme ale Arhitectului Şef:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și 
RLU aferent – ZONĂ REZIDENŢIALĂ în municipiul Turda, strada 
Ion Agârbiceanu, fn, nr. cadastral 56502.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind “Reactualizarea Planului 
Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism 
aferent: PARCULUI INDUSTRIAL ȘI LOGISTIC 1-2, str. Trascău, 
fn – Calea Monumentului, fn, cu scoaterea din circuitul agricol 
și introducerea în teritoriul intravilan al municipiului Turda.

8.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modifi carea art. 1 al HCL 
nr. 12 din 31.01.2013 referitoare la aprobarea noilor zone de 
protecţie arheologică și ale patrimoniului contruit din municipiul 
Turda rezultate în urma proiectului „Patrimoniu arheologic şi 
monumental turdean între protecţie şi dezvoltare urbanistică 
actuală. O coabitare necesară şi posibilă“, fi nanţat de Administraţia 
Fondului Cultural Naţional – Aprilie/August 2012 ca parte 
integrantă din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului 
Urbanistic General al municipiului Turda aprobat prin HCL nr. 
160/16.12.1999, completat cu HCL nr. 172/29.10.2010.

8.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modifi cării 
art. 1 al HCL nr. 170/07.07.2014, referitoare la aprobarea 
PUZ și RLU aferent – STABILIRE ZONE FUNCŢIONALE – CULTURI 
VIŢĂ DE VIE, SUBZONĂ AGREMENT, SUBZONĂ ADMINISTRATIVĂ, 
SUBZONĂ PROCESARE STRUGURI ȘI DEPOZITARE VIN, prin 
scoaterea din circuitul agricol teritoriu extravilan tarlaua 36 
și introducerea terenurilor în teritoriul intravilan al municipiului 
Turda a subzonelor: administrative, de agrement și de 
procesare struguri/depozitare vin.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,    S E C R E T A R,
Tudor Ştefănie    Paula Letiţia Mic

R O M Â N I A
JUDEŢUL  CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA

DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014 - ORA 13,00 -
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De la începutul anului 2014 
până în prezent Clubul Sportiv 
Samurai Turda a participat la 
16 evenimente prevăzute în 
programul competiţional al 
Federaţiei Române de Karate 
WKC dintre care 15 evenimen-
te naţionale şi un eveniment 
internaţional.

Clubul Samurai a organi-
zat la Turda două evenimente 
şi anume Gala Campionilor 
unde au participat doar cei 
mai bun sportivi ai federaţiei 
de profi l âşi Cupa Potaissa 
unde au fost prezenţi aproxi-
mativ 250 de sportivi din în-
treaga ţară.

De la aceste evenimente 
sportivii clubului Samurai 
Turda au adus la Turda un nu-
măr de 127 de medalii din care 
49 de aur, 52 de argint şi 26 de 
bronz, informează conducerea 
organizaţiei sportive.

Următorul eveniment la 
care clubul participă este Cu-
pa Campionilor Europeni la 
fi nele acestei sătamâni în 
Cluj Napoca, o competiţiei ce 

în ultimul timp a prins un ca-
racter internaţional, iar nive-
lul acestui concurs ridicân-
du-se undeva la nivelul Cam-
pionatul Mondial.

Tot ca o noutate, clubul tur-
dean şi-a redeschis porţile 
odată cu începerea şcolii, an-
trenamentele se desfăşoară la 

sala de sport a şcolii Avram 
Iancu, gen. 6, zilnic între orele 
17:00-19:00.

În cadrul clubului există şi 
ramura de Fitness, doritorii 
au la dispoziţie următorul 
program: Luni, Miercuri şi 
Vineri de la 20:00-21:00, iar 
din data de 1 octombrie acest 

an, clubul are intenţia de a 
deschide o nouă ramură şi 
anume Kick – Boxing.

„Conducerea clubului do-
reşte pe această cale să aducă 
mulţumiri în mod special 
Domnului primar Tudor Şte-
fănie care este un susţinător al 
sportului Turdean şi a educării 

copiilor prin sport, dânsul su-
ţinundu-ne şi ajutându-ne la 
fi ecare eveniment la care am 
participat, Consiliului Local al 
Municipiului Turda care în li-
mita posibilităţiilor ne-a aju-
tat la fi ecare deplasare” se ara-
tă într-un comunicat al Clubu-
lui Sportiv Samurai Turda.

Peste 120 de medalii obţinute
de Clubul Sportiv Samurai Turda

În luna august, 43 de spor-
tivi ai clubului au participat 
la cantonamentul organizat 
la Noul Săsesc, unde au fost 
prezenţi şi sportivi din Ora-
dea, Bistriţa, Baia Mare, Satu 
Mare, Ocna Mureş. Pe lângă 
antrenamentele intense, 
sportivii au participat şi la 
ore de pregatire fi zică, psihi-
că, ore de engleză, iar la fi na-
lul fi ecărei zile s-au bucurat 
de activităţi recreative speci-
fi ce de relaxare.

Antrenorii şi profesorii ca-
re s-au ocupat de pregătirea 
copiilor în cele 8 zile sunt : 
Alin Miron – Turda, Diana 
Miron -Turda, Loredana Pap 
-Turda , Stelian Ghiţă – Ora-
dea, Mădălina Mare – Baia 
Mare şi Patricia Rău- Bistriţa.

În 16 august 2 perechi: 
Moldovan Cornel – Miron 
Oana şi Todea Paul – Verneş 
Vera, au reprezentat clubul şi 
totodatăTurda la zilele ora-
şului Ocna Mureş, unde au 
dansat o suită standard şi o 
suită latino.

Prima competiţie din no-
ul sezon s-a desfăşurat la 
Resiţa în 13 septembrie, 
unde au fost prezenţi doar 

Alin şi Diana Miron, Cristi-
na Crişan ca oficiali ai com-
petiţiei. Datorita faptului 
că mulţI dintre sportivii 
clubului au promovat în 
clasa superioară, pregăti-
rea lor pentru această com-
petiţie nu a fost finalizată, 
astfel că ei nu au putut fi 
prezenţi la ea.

Următoarele competiâţii 
pentru care se pregătesc 
sportivii clubului se vor des-
făşura la Oradea – Cupa Fee-
ling Dance şi Campionatul 
României de Clase de la Re-
ghin din noiembrie.

De astăzi reîncep cursurile 
pentru începători şi interme-
diari la sala din Micro 2, str. 
Aviatorilor fără număr (in 
complex Micro 2, lângă Şcoa-
la Ioan Opriş), dupp următo-
rul program:
- Marţi şi Joi – 16-17 – înce-
pători
- Marţi şi Joi – 17-18 – inter-
mediari.
- Marţi şi Joi – 19,30 – 20,30 
– Aerobic
- Cursurile pentru adulţi se 
reiau începând cu luna oc-
tombrie.

Pentru detalii : tel.0747074306

Clubul de dans sportiv 
„Potaissa Turda” şi-a reluat 
activitatea competiţională

Teatrul turdean pregăteşte 
un eveniment cu totul şi cu to-
tul special, programat pentru 
data de 29 septembrie 2014.

În acea zi va avea loc inau-
gurarea ofi cială a Teatrului 
„Aureliu Manea” – moderator 
Cătălin Ştefănescu, va fi  pro-
iectat în premieră, un fi lm 
despre Aureliu Manea, reali-
zat de TVR Bucureşti, urmat 
de alte surprize puse la cale de 
amfi trionii evenimentului.

Tot cu această ocazie va fi  
dezvelită şi placa comemorati-

vă, instituţia va găzdui şi expo-
ziţia „Colaborări imaginare” 
realizată de Paul Salzberger, în 
plus spectatorii la eveniment 
se vor delecta cu un fi lm auto-
biografi c Aureliu Manea.

Începând cu data de 13 au-
gust 2014, Teatrul Municipal 
Turda se numeşte Teatrul 
„Aureliu Manea” Turda, în 
semn de omagiu adus mare-
lui creator, Aureliu Manea, 
destinul teatrului turdean fi -
ind intrinsec legat de perso-
nalitatea sa.

În intervalul 29 septem-
brie-10 octombrie turdenii 
sunt invitaţi să ia parte la 
campania umanitară intitula-
tă sugestiv „Mica Bibliotecă”.

Campania este organizată 
de Asociaţia Împreună pentru 
Voi! având ca parteneri grădi-
niţele Poiana cu Castani, Dr. 
Ion Raţiu, Sfânta Maria şi Pri-
chindelul Isteţ. În cadrul acţi-
unii, copiii mărinimoşi din 
grădiniţele mai sus menţiona-
te vor dona una sau mai multe 
cărţi pe care ei le-au citit şi vor 
ca şi alţi copii să le citească.

„Vrei să susţii această cam-
panie şi nu faci parte din gră-
diniţele menţionate? Nicio 
problemă, poţi dona cartea/
cărţile, în stare bună, în holul 
de la internatul Liceului Liviu 
Rebreanu – Turda, de luni pâ-
nă joi, între orele 12.00-15.00. 
Asociaţia Împreuna pentru 
Voi mulţumeşte copiilor pen-
tru gestul lor, părinţilor, ca-
drelor didactice de la gradini-
ţele mai sus menţionate şi co-
ordonatoarelor acestui pro-
iect doamnelor directoare Fe-
licia Simon, Crina Răduţiu, 

Gabriela Trif şi Lubiana Bu-
nea, pentru implicarea şi sus-
ţinerea în realizarea acestei 
campanii umanitare «Mica 
Bibliotecă»”!, se arată într-un 
comunicat al asociaţiei.

Benefi ciarii campaniei vor fi  
prichindeii de la Grădiniţa So-
cială Acoperământul Maicii 
Domnului, Şcoala Waldorf şi 
copiii din centrele de plasa-
ment din Turda şi împrejurimi.

În fi nal va fi  realizată o mică 
bibliotecă care va cuprinde 
pentru început aproximativ 
100-120 de volume.

Inaugurarea oficială a Teatrului „Aureliu Manea”, 
pe 29 septembrie la Turda!

Asociaţia „Împreuna pentru Voi” pune la cale 
campania umanitară Mica Bibliotecă


