Mii de locuri, scoase la concurs în admiterea de toamnă, la UBB
În mai puțin de o lună începe admiterea la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj, sesiunea de toamnă.
Universitatea scoate la concurs aproape 9.500 de locuri, atât la licență, cât și la master. Pagina 4
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La ce se uită românii
când cumpără o casă?

Detalii în pagina 2

Preţul şi calitatea materialelor, cele mai importante aspecte

= 4.8831 LEI

80% dintre români spun că preţul şi calitatea materialelor de zidărie
folosite în construcţia unei case reprezintă cele mai importante aspecte
evaluate atunci când se informează asupra unei locuinţe.
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ADMINISTRAŢIE

Clujul poate scăpa
de garaje în trei ani
5.000 de garaje de tablă au mai rămas de
demolat în Cluj-Napoca, care ar urma să ﬁe
desﬁinţate în următorii trei ani.
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ECONOMIE

Supraestimare?
60 mil. € în Cluj,
după Untold. E real?
Organizatorii susțin că Untold a adus o infuzie de capital de 60 mil. € la Cluj. Economiștii,
sceptici privind estimarea.
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TIMP LIBER

Viitorul Pata Rât,
dezbătut la Khetane
Foto: visitcluj.ro

Politicieni, activiști și locuitori de la groapa de gunoi au discutat cum poate ﬁ rezolvat fenomenul Pata Rât.
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SĂNĂTATE

De la ce se face
„roşu în gât”?
„Roşul în gât” apare din cauza unei răceli
sau a unei bacterii şi nu de la consumul de
îngheţată sau apă rece.
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CUM ARATĂ CLUJUL DIN CEL MAI ÎNALT PUNCT DIN ORAȘ, TURNUL BISERICII SF. MIHAIL? Cu ocazia Zilelor Culturale Maghiare,
clujenii pot vedea orașul din turnul Bisericii „Sfântul Mihail”, din Piața Unirii, cea mai înaltă construcție din oraș. Turnul bisericii
are, până în vârful crucii, o înălțime de 80 de metri.
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POLITICĂ

Consilier din Primăria Cluj, găsit incompatibil de ANI
Un funcționar public din cadrul Primăriei Cluj-Napoca a fost găsit în stare
de incompatibilitate de Agenția Națională
de Integritate.
Mihai Gabriel Neacșu, membru al
Direcției de Ecologie Urbană și Spații Verzi din cadrul Primăriei Municipiului ClujNapoca, a fost găsit de Agenția Națională
de Integritate în stare de incompatibilitate.
Neacșu a candidat la alegerile locale
din 2020 pentru funcția de consilier
județean din partea partidului AUR, fără a se suspenda din funcția publică pe

perioada desfășurării campaniei electorale. Astfel, acesta s-a aﬂat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august - 26
septembrie 2020.
„S-a aﬂat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august – 26 septembrie
2020, întrucât, a candidat la alegerile locale 2020 pentru funcția de consilier
județean, fără a se suspenda din funcția
publică pe perioada desfășurării campaniei electorale”, arată Agenția Națională
de Integritate, într-un comunicat emis
marți, 16 august.
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