Boc: „Din ianuarie 2023, nu se mai ridică gunoiul din stradă”
Primarul Emil Boc a explicat ce înseamnă pentru municipiul Cluj-Napoca faptul că forul judeţean nu va finaliza
licitaţia pentru ridicarea şi transportul gunoaielor la Centrul de Deşeuri.
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Revine pandemia COVID?

METEO

Scenariu pesimist: 10.000 de cazuri pe zi în august
Numărul infectărilor noi cu coronavirus s-a dublat în ultima săptămână faţă de cea precedentă.
În perioada 27 iunie – 3 iulie au fost înregistrate aproape 8.000 de cazuri.
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Când ar putea începe lucrările pe Cetățuie?
Zona va deveni un „hotspot” al socializării.

ADMINISTRAŢIE

96 milioane de euro
pentru amenajarea celui
mai mare parc din oraș
Amenajarea celui mai mare parc din istoria Clujului va costa peste 475 de milioane de lei şi va dura doi ani.
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Primăria vrea să cumpere
clădirea BCR din centru
Primăria Cluj-Napoca îşi va exercita dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea
clădirii BCR de pe strada Bariţiu. Pagina 4
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Foto: primariaclujnapoca.ro

WC-uri de 148.000 €
în patru zone din oraş
Primăria va instala în Piaţa 1 Mai, pe strada
Bucium, în Piaţa Mărăşti şi în Parcul Detunata patru toalete „smart”.
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Concertele de fanfară
se întorc în Parcul Central
Primăria Cluj-Napoca va aloca 30.000 de lei
pentru organizarea evenimentului „Concerte de Fanfară în Parcul Central”. Pagina 6

Planurile Primăriei de a amenaja dealul emblematic din centrul Clujului au fost anunţate în urmă cu doi ani.
Conceptul de amenajare a fost stabilit prin concurs internaţional de soluţii și ulterior prezentat clujenilor în cadrul
unei dezbateri publice realizată sub egida CIIC (Centrului de Inovare şi Imaginaţie Civică).
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EDUCAȚIE

Au început înscrierile pentru admiterea la liceu
În perioada 4-11 iulie 2022, elevii care au promovat examenul de Evaluarea Naţională pot
completa ﬁşele pentru înscrierea la liceu. Admiterea la liceu se face pe baza mediei obţinute la examenele de la Evaluare Naţională şi a
mediei generale din cei patru ani de şcoală.
Completarea ﬁşei de admitere la liceu în
2022 se va face de către candidat în prezenţa părinţilor sau a reprezentanţilor legali şi a
dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna ﬁşa de admitere la liceu.

Viitorii liceeni şi părinţii trebuie să aibă mare grijă în momentul în care completează ﬁşa
de admitere la liceu, deoarece trecerea greşită
a codurilor din broşura de la liceu poate duce
la o repartizare nedorită pentru candidat.
Media de admitere se calculează ca medie
ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de elevii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
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