
Trimiteţi-ne informaţii, fotografii, înregistrări audio sau video, orice poate deveni o ştire.
Ziarul 21, Turda, jud. Cluj, str. Mihai Eminescu nr. 6-8. Tel/fax: 0264-317838, Mobil: 0752-171277;

web: www.ziarul21.ro; e-mail: redactie@ziarul21.ro

M Săptămânal regional de informaţie M Distribuit în Turda, Câmpia Turzii şi zonele limitrofe M Apare luni
M Anul XIV M Nr. 26 (664) M 26 iunie - 02 iulie 2017 M 24 pagini  M Preţ: 1.50 lei  

Celebrul preot ortodox
Cristian Pomohaci a presat

un MINOR să accepte 
să aibă cu el relaţii

HOMOSEXUALE: “Facem
sex, te plătesc pentru sex!

Arată-mi <ciocanul>! 
Îi spălat <ciocanul>?”

Acuze îndreptate către CAA 
în Consiliul local Câmpia Turzii
„După lucrările

CAA orașul
arată ca după

bombardament,
nu mi se pare

normal...”

03

Primarul Viișoarei, 
Ioan Roman: 

”Nu avem oameni
competenți la nivel central.
Nu avem coerență, nu avem

planuri”

Ziarul  21 te  t r imite la  iarbă verde!

7 grătare şi  
7  umbrele de soare

Plus 7 premii
surpriză

Intră în concurs! 
Completează 

talonul 
de la pagina 21.

Turdeanul Olimpiu Vesa 
are nevoie de sânge!

În urma unui accident grav petrecut joi în Cheile Turzii,
bărbatul a fost internat în spital iar acum are nevoie de
transfuzii de sânge. Cine dorește să-l ajute pe bărbat o
poate face la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină
Cluj, str. Nicolae Bălcescu 18, de luni până vineri între
orele 07.00-17.00. Nu contează grupa sanguină! Vă rugăm
să specificați că este pentru Olimpiu Vesa.
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Programul autobuzelor STP 
Linia Micro 3 – Stațiune, 

pe perioada 
examenului de bacalaureat

05

04
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SALINA TURDA 
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-19.00; 

Ultima intrare: ora 18.00
SC Turda Salina Durgău SA; www.salinaturda.eu

Primul Centru Spa & Wellness din oraş

Bazinul de înot didactic Turda

Cel mai frumos loc subteran din lume

PENTRU NOI PACIENTUL CONTEAZĂ!

CENTRUL MEDICAL PRIVAT CLINIC MED DIAGNOSIS
DOTAT CU APARATURĂ MEDICALĂ DE ULTIMĂ
GENERAŢIE, VĂ PUNE LA DISPOZIŢIE CABINETE 
MEDICALE DE: 

- CARDIOLOGIE-ECOGRAFIE DOPPLER, 
TEST DE EFORT ŞI MONITORIZARE HOLTER 
- GINECOLOGIE-ECOGRAFIE 
- GASTROENTEROLOGIE-ENDOSCOPIE 
- NEUROLOGIE-ELECTROMIOGRAFIE 
- DERMATOLOGIE 
- UROLOGIE 
- MEDICINA MUNCII. 

TOT AICI BENEFICIAŢI DE SINGURUL  COMPUTER
TOMOGRAF DIN ORAŞ , OPERAT  ÎN PARTENERIAT CU
CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA. 

SĂLI DE AŞTEPTARE CIVILIZATE, MEDICI SPECIALIŞTI
RENUMIŢI, ECHIPAMENTE  PERFORMANŢE - TOTUL
SUB COORDONAREA DOCTORULUI  FLORIN PELEA. 
DOAR LA CLINIC MED DIAGNOSIS BENEFICIAŢI ACUM
DE SERVICII MEDICALE DE SIGURANŢĂ 
ÎN TRANSPORTURI. 

PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI 
DE LA PROFESIONIŞTI! DE LA PROFESIONIŞTI! 

CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADA  LIANELOR 13 
TELEFON: 0264.30.60.22 

Restaurantul Hotelului Potaissa
* 64 de locuri (în interior), un bar și o terasă cu 24 de locuri

* Preparate din bucătăria tradițională cu specific local, preparate din bucătăria
internațională și deserturi delicioase 

Telefon: 0364 103 238
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Celebrul preot ortodox Cristian Pomohaci a presat
un MINOR să accepte să aibă cu el relaţii
HOMOSEXUALE: “Facem sex, te plătesc pentru
sex! Arată-mi <ciocanul>! Îi spălat <ciocanul>?”

ristian Pomohaci este
o vedetă în adevăratul
sens al cuvântului

Artist de muzică populară,
Pomohaci a combinat profesia de
cântăreț cu meseria de popă
ortodox. Nu o să-i mai spunem
vocație si veți fi de acord cu noi
după ce veți citi materialul de mai
jos.

Pe scenele festivalurilor de muzi-
că populară, la nunți, botezuri și
înmormântări, Pomohaci s-a dus
mereu cu crucea în mână, iar
această expunere care i-a creat
atâta faimă l-a dus încetul cu înce-
tul la faza de idol, de mit, de
Dumnezeu pe pământ.

În jurul lui Pomohaci s-a țesut
o aură legendară
Despre el de ani de zile se știe că
practică ritualuri de exorcizare, că
este hrăpăreț și că are averi
inimaginabile. Că desfidă orice
autoritate clericală și că nu
răspunde nimănui dintre liderii
Bisericii Ortodoxe Române. 

A fost înregistrat pe ascuns cum
practică vrăjitoria exorcizării. A
fost dat în vileag de Pro TV și
Antena 1 prin anchete jurnalistice
ce nu lăsau loc echivocului.
Nimeni din BOR nu l-a atins nici
cu o pană, căci, din Alba până în
Mureș și din Bistrița până în Cluj,
se știe că Pomohaci este protejat
de oameni puternici din stat, de
oameni din servicii, de oameni de
afaceri puternici.

De peste 10 ani, starea 
de scandal mocneste. Sfântul
Sinod ŞTIE ce face Pomohaci 
şi tolerează
Pomohaci a fost tolerat de BOR
pentru homosexualitatea sa,
fiindcă nu au existat dovezi.
Acum, sunt! Zvonuri despre
homosexualitatea sa au circulat la
nivel subteran de ani de zile. Luați
lumea artiștilor și, în particular, ei
vă vor spune că “se știa”.

Luați lumea preoților și întrebați-i
despre Pomohaci și aventurile
sale homosexuale și veți afla de la

preoți că “se știa”.

Au existat zvonuri despre

Pomohaci, surprins în pat cu
bărbați sau atentând la pudoarea
unor tineri. Am discutat off the
record cu niște avocați și notari
care au încheiat cu unele victime
înțelegeri scrise și ferme prin care
Pomohaci a cumpărat tăcerea lor
cu bani. Dar niciodată nu au exis-
tat dovezi.

Liviu Alexa, patronul Ziar de Cluj
şi NCN spune: „Am decis să mă
implic în elucidarea cazului
Pomohaci în momentul în care
unui angajat de-al meu apropiat i
s-au cerut 10 000 de lei din partea
acestuia ca să participe la concer-
tul caritabil al unui bolnav de
cancer la care toți artiștii veneau
gratis, fiindcă de aceea era de
caritate.

Și m-am întrebat atunci: Ce preot
este acesta care cere bani mulți
atunci când este chemat în
ajutorul unui bolnav de cancer”?
Și am pornit pe firul activității
sale.

Protejat de oameni puternici

Am discutat cu preoți din Târgu
Mureș și cu oameni din clerul
bistrițean, cu oameni importanți
din Cluj, încercând să smulg orice
fir de ață care m-ar putea duce la
o dovadă concretă, scrie Liviu
Alexa. Până într-o zi când m-am
întâlnit cu o doamnă care mi-a
prezentat o înregistrare. Așadar a
fost o întâmplare, un noroc, că am

primit această dovadă, nu un mare
merit jurnalistic.

După ce am ascultat înregistrarea
pe calculatorul femeii, m-a
revoltat nonșalanța cu care acest
Cristian Pomohaci povestea cu
victima sa, adică Flaviu, din
discuția înregistrată (și Flaviu este
cel care l-a înregistrat, avea la
acea vreme 17 ani și era minor).

Când tu, preot, deja matur, lași la
o parte orice stare de reținere și
atentezi la pudoarea unui minor
solicitându-i să-ți arate “cioca-
nul”, întrebându-l “dacă are
ciocanul spălat” și încuviințând
faptul că îți place ca preot ortodox
să faci sex cu bărbați, ba, mai
mult, îi sugerezi tânărului minor
că, dacă va “face sex cu tine din
drag” vei avea grijă de el,
insinuându-i practic să se pros-
titueze, atunci eu cred că nu mai ai
ce căuta ca preot în Biserica
Ortodoxă Română, că nu mai ai
de ce să ții Crucea în mână ca
“părinte”.

Îi cer prin prezentul articol
Preafericitului Daniel să-l scoată
de urgență, prin caterisire, pe
Pomohaci din Biserica Ortodoxă
Română, spune Alexa.

Acest om nu mai are ce să caute în
lume îmbrăcând sutana.

Să nu înțeleagă nimeni greșit, ca
artist de muzică populară, Cristian
Pomohaci poate să stea în pat cu
cine vrea el: cu femei, bărbați, sau
oile sale dragi. Dar eu, creștin
ortodox și iubitor al Bisericii
mele, am o mare problemă când
văd un preot cu Crucea în mână că
are relații de natură homosexuală
și mai les cu minori.

Nu atac Biserica, ci o curăț
„Dumnezeu mi-e martor că am
încercat să declanșez eliminarea
lui Pomohaci din Biserica
Ortodoxă, fără să implic Biserica.
Am cerut celor care îl protejează
pe Pomohaci (și nu cred că ar vrea
respectivele persoane să fie
pomenite public) să-i sugereze
ieșirea imediată din Biserica

Ortodoxă. Mărturisesc că aș fi
făcut compromisul profesional de
a lăsa la o parte această anchetă
dacă vedeam că Pomohaci
renunță la preoție și rămâne doar
cu costumul popular. Fiindca îmi
iubesc Biserica.

Dar nu s-a întâmplat acest lucru.
Unii au încercat să-mi adoarmă
simțurile, ba chiar acum câteva
săptămâni, însuși Cristian Pomo-
haci m-a sunat solictându-mi o
întâlnire “ca să discutăm”.

Am refuzat orice contact cu
acesta. Mi-am dat seama apoi, în
săptămânile care au urmat și din
diverse alte telefoane primite, că
Pomohaci beneficiază de o
protecție foarte specială din partea
unor personaje puternice ale
României. O să dezvolt acest
subiect, dacă este necesar.

În lumina acestor considerente,
am luat decizia de a face publică
convorbirea audio.

Ea este cutremurătoare și trebuie
felicitat respectivul Flaviu, minor
pe atunci, pentru stăpânirea de
sine, făcându-l să lase la o parte
orice mască și să-și dezvăluie
latura lui perversă. Aceste
dezvăluiri pe care eu le semnez
vor produce multă tensiune și
multă durere credincioșilor
ortodocși. Dar acest act de
curățire este necesar fiindcă
Biserica Ortodoxă Română încă
nu este în stare să elimine singură
puroiul care îi face atâta rău,
spune Liviu Alexa.

Sper în implicarea decisivă 
a Prea Fericitului Daniel 
și a Sfântului Sinod
Sper ca procurorii să investigheze
articolul meu și să discute cu
minorul de atunci, Flaviu și, dacă
elementele sunt solide, să dispună
investigarea lui Cristian Pomo-
haci pentru tot ceea ce precede
Codul Penal în această privință.

Aspectele penale ce reies 
din discuţia preotului
Pomohaci cu minorul Flaviu

Investigaţia mea şi materialul
audio ne arata clar următoarele:
- Pomohaci îl agresează sexual pe
un minor de 17 ani
- Pomohaci îl îndeamnă pe un
minor să îi facă cunoştinţă cu
bărbati care se prostituează şi care
au aplecări homosexuale
- Pomohaci îi indică unui minor
că se poate prostitua, că, dacă face
sex cu el "din drag", va avea
beneficii materiale

Iată şi reacţia lui IPS Irineu
Bistriţeanul pentru Ziar 
de Cluj:

"Eu sunt tare suparat pe acest
preot care imi produce suferinta
de mai mult de patru ani. El are
foarte multe abateri si, desi a
promis ca se indreapta, nu s-a
tinut de cuvant. Pana sa citesc
articolul dumneavoastra care m-a
intristat foarte mult, va spun ca
era dosarul pregatit pentru cate-
risirea lui Pomohaci, dar nu
ne-am grabit pentru ca am crezut
ca se indreapta.

Ce a facut el, ma refer auzind
inregistrarea, este un mare pacat,
foarte mare pacat. Un preot care
face asa ceva se face vinovat de
cadere din har si nu mai este vred-
nic de haina preoteasca si sa slu-
jeasca la masa Sfantului Aaltar
sau sa invoce Duhul Sfant.
Indubitabil, Cristian Pomohaci
trebuie sa fie oprit de la savarsirea
celor sfinte conform canoanelor
Bisericii Ortodoxe a Rasaritului",
a declarat pentru Ziar de Cluj IPS
Irineu Bistriteanul, Arhiepiscopul
Albei-Iulia.

(material preluat din Ziar de Cluj)
TRANSCRIPT CONVORBIRE
CRISTIAN POMOHACI CU
MINORUL FLAVIU pe
www.ziarul21.ro
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Primăria municipiului Câmpia Turzii
Adresa: Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr. 2, 
cod 405100
Tel. 0264-368001, 0264-368002; Fax: 0264-365767
E-mail: primaria@campiaturzii.ro; 
web: www.campiaturzii.ro

Primar: Dorin Lojigan
Viceprimar: Robert Istvan Szabo

Program cu publicul: 
luni, marţi, miercuri, joi: 08.00-12.00, 14.00-16.00
vineri: 08.00-10.00, 12.00-13.30

Primăria comunei Luna
Adresa: Luna, str. Principală nr. 192, cod 407360
Tel. 0264-368236; Fax: 0264-368236
E-mail: primaria_luna@yahoo.com; 
web: www.primaria-luna.ro

Audienţe Primar Aurel Giurgiu: luni - vineri: 08.00-10.00
Audienţe Viceprimar Mihail Mărgineanu: luni - vineri: 08.00-10.00
Audienţe Secretar: luni - vineri: 08.00-10.00

Primăria comunei Viişoara
Adresa: Viişoara, nr. 589, cod 407360
Tel. 0264-327560, 0264-327601; Fax: 0264-327561
E-mail: primarie@comunaviisoara.ro; 
web: www.comunaviisoara.ro

Audienţe Primar Ioan Roman: miercuri: 10.00-12.00; joi: Urca
Viceprimar Hegheş Artemie: marţi: 10.00-12.00; joi: Urca
Audienţe Secretar: marţi: 10.00-12.00; joi: 12.00-14.00

Primăria municipiului Turda
Adresa: P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, cod 401184
Telefon: 0264-313160; 
0264/980 - Telefonul Cetăţeanului
Fax: 0264-317081 0264-317082
Email: primaria@primariaturda.ro
Pagina web: www.primariaturda.ro

Audienţe Primar Cristian Octavian Matei: 
miercuri: 14.00
Viceprimar: Lucian Nemeş: joi 10.00-12.00

Primăria comunei Mihai Viteazu
Adresa: Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1014, 
cod 407405
Tel.: 0264-329101; Fax: 0264-286101
E-mail: primariamihaiviteazu@yahoo.com
web: www.primariamihai-viteazu.ro

Audienţe Primar Zeng Ioan: miercuri: 08.00-10.00
Viceprimar: Sasu Gigor: marţi: 08.00-10.00
Secretar: Tuşa Pavel: joi: 08.00-10.00; Tel.: 0264-329100

Primăria comunei Tritenii de Jos
Adresa: str. Principală nr. 392, 
cod 407550
Tel. 0264-285998; Fax: 0264-285998
web: www.primariatriteniidejos.ro

Primar: Saşa Valer
Viceprimar: Raul Rafai

Primăria comunei Tureni
Adresa: str. Principală nr. 243, jud.Cluj, cod 407560
Telefon: 0264-310009, Fax: 0264-310009 
web: www.comunatureni.ro

Primar: Daniela Elena Mănăilă
Viceprimar: Colosvari Ileana

Primăria comunei Aiton
Adresa: Str. Principala, 462, cod 407025
Telefon: 0264-310400, 310404, Fax: 0264-310404
web: www.primariaaiton.ro

Primar: Nicolae Făgădar
Viceprimar: Stan Vasile

Programul autobuzelor STP 
Linia Micro 3 – Stațiune, pe perioada 

examenului de bacalaureat
La solicitarea Primăriei Municipiului Turda şi a conducerii Colegiului Tehnic Emil Negruțiu unde anul
acesta se organizează examenul de bacalaureat, în scopul bunei desfăşurări a acestui important examen,
STP Turda va efectua cu Linia 14, Micro 3- Staţiune, următoarele curse cu  plecare de la Dispeceratul STP
spre unitatea de învăţământ menţionată:

Luni    26.06.2017:  ora 7:15 şi ora 7:33
Marţi 27.06.2017:  ora 7:15 şi ora 7:33
Miercuri 28.06.2017:  ora 7:15 şi ora 7:33
Vineri 30.06.2017:  ora 7:15 şi ora 7:33

La ora 13 se vor efectua în fiecare din zilele de examen cursele retur.
Celelalte ore aferente programului Liniei 14 rămân neschimbate.

Locuințe de sprijin pentru persoanele
evacuate în urma neplătirii creditelor 

bancare

ncepând de vineri, 23 iunie, românii care au
împrumutat bani de la bancă pentru casă sau
apartament și nu au reușit să-și plătească
ratele, fapt care a dus la evacuarea locuinței,

vor putea solicita o locuință de sprijin.

Cererea poate fi depusă la primărie în baza Legii
14/2017, iar nivelul chiriei nu va depăși 10% din veni-
tul lunar/familie. De aceste locuințe pot beneficia
oameni sau familii care au fost sau urmează să fie
evacuate de către executori în urma neachitării
creditului ipotecar și a căror situație economică nu le
permite accesul la o locuință sau închirere. 

Locuințele de sprijin vor fi repartizate de către
autoritățile administrației publice locale, care le-au
cumpărat prin licitație publică, pe baza criteriilor
stabilite anual, prin hotărâre a consiliului local și nu vor
depăși 100 mp.

Un astfel de contract de închiriere va fi încheiat de către
primar sau o persoană împuternicită de acesta, pe o

perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pe
baza declarației de venituri și acte doveditoare necesare
conform prevederilor legale.

Legea interzice ca benefeciarii locuințelor să sub-
închirieze sau să schimbe destinația spațiului închiriat,
ca urmare a acestor fapte se va rezilia contractul de
închiriere și se vor suporta, după caz, eventualele daune
aduse locuinței și clădirii.

Sursa: Monitorul de Cluj

Î
Ada DURLAN

Câmpia Turzii caută polițiști locali!

oliția Locală Câmpia
Turzii organizează un nou
concurs în vederea

ocupării a 10 posturi de polițiști
locali, după ce în urma primului
concurs organizat, niciunul dintre
concurenţi nu a promovat (unii
probele fizice, alții probele scrise).

Astfel, 5 posturi de polițist local,

clasa III, grad profesional asistent și
5 posturi de polițist local, clasa III,
grad profesional principal își caută
oamenii potriviți pentru ocuparea
lor.

Concursul pentru ocuparea celor 10
posturi de polițiști locali consta în:
probă sportivă, probă scrisă și
interviu, după cum urmează:
- proba sportivă - 24 iulie,
începând cu ora 10:00 (alergare de

rezistență 1.000 m la bărbați și 800
m la femei, plus alergare viteză 50
m pentru bărbați și femei).
- Proba scrisă - 25 iulie, începând
cu ora 10:00, locația sediul
Primăriei. 

- Interviul va fi susținut de
candidații care vor trece de proba
scrisă, într-un termen de 5 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise.

P
Sergiu JUCAN
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Acuze îndreptate către CAA în Consiliul local
Câmpia Turzii
„După lucrările CAA orașul arată ca după bombardament, nu mi se pare normal...”

n ultima ședință de
Consiliul local al Muni-
cipiului Câmpia Turzii,
două dintre proiectele de

pe ordinea de zi prevedeau
aprobarea  studiul de fezabilitate
și indicatorii tehnico-economici ai
proiectului de extindere și
reabilitare a rețelei de apă și apă
uzată din Turda - Câmpia Turzii,
dar și nivelul contribuției munici-
piului Câmpia Turzii pentru
lucrările de investiții aferente
proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și canal,
proiecte aprobate de consilierii
locali, însă nu în unanimitate,
deoarece mai bine de jumate din-
tre consilierii locali PSD nu au
putut participa la discuții și la vot
pe seama acestor proiecte, ei fiind
angajați ai CAA Turda.

După citirea primului proiect pro-
pus spre aprobare, reprezen-tanții
CAA, reprezentați în Consiliul
local de la Câmpia Turzii de către
Mihaela Sârb, au fost tirul
acuzelor îndreptate înspre CAA,
de către reprezen-tanții puterii de
la Câmpia Turzii.

Astfel, mirosul greu de la gurile
de canal, drumurile stricate în
urma lucrărilor, dar și prețul
metrului cub de apă furnizată de
CAA au fost principalele nemul-
țumiri ale consilierilor, dar peste
toate astea, Dan Bradu, consilier
local PNL a fost cel mai vehement

acuzator: “Eu am studii de
management și sunt de părere că
atunci când se face o investiție, ar
trebui ca tariful să scadă, nu să
crească. Din informațiile mele, ar
trebui realizată o optimizare a
forței de muncă la Compania de
Apă deoarece există oameni care
sunt angajați la CAA, primesc
salariul fără să facă nimic”, a
acuzat Dan Bradu, fără a face
referire la ce persoane sunt
angajate la CAA fără a face nimic. 

„După lucrările CAA orașul arată
ca după bombardament, nu mi se
pare normal, o rugăminte pe viitor
după începerea pasului 2, să

vedem cum se poate face repa-
rarea acestor străzi”, a fost repro-
șul, dar și rugămintea lui Mihai
Pătruțiu, consilier local PNL.

Peste toate acuzele îndreptate spre
Compania de Apă, reprezentanta
CAA a dat asigurări că s-au rea-
lizat atât raportul cost-beneficiu,
iar acolo unde lucrările nu au
corespuns, cei care au executat
lucrările au fost sancționați.

O intervenție pe acest proiect a
avut-o și Mircea Crișan, cetă-
țeanul din Câmpia Turzii care a
câștigat în instanță mai multe
procese în favoarea cetățenilor, iar

acesta a recomandat consilierilor
aprobarea acestui proiect:
“Domnilor trebuie să vă spun că
această hotărâre este una impor-
tantă, datorită unicității servi-
ciului de apă și canal. Imagina-
ți-vă ce ar însemna să rămânem o
zi fără apă”.

Necesitatea și oportunitatea votă
rii acestui proiect sunt explicate
prin extinderea și reabilitarea
rețelelor de apă uzată de pe terito-
riul administrativ al Municipiului
Câmpia Turzii, care constau în
înlocuirea și extinderea rețelelor
de apă uzată, înlocuirea conduc-
telor de aducțiune, modernizarea

stațiilor de tratare a apei, precum
și modernizarea stației de epurare
a apelor uzate, care vor permite
conformarea cu directivele
normelor europene în domeniu.

Contribuția municipiului Câmpia
Turzii privind lucrările de inves-
tiții din cadrul Proiectului regio-
nal de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din regiunea
Turda – Câmpia Turzii, în
perioada 2014-2020, în sumă de
482,834 euro, reprezintă procen-
tul de cofinanțare de 2% din tota-
lul cheltuielilor eligibile aferente
investițiilor aprobate pentru
municipiul Câmpia Turzii.

Î
Sergiu JUCAN

S-a deschis
Ştrandul Durgău

Ştrandul Durgău s-a deschis vineri, 23 iunie, iar programul de
funcţionare este de luni-duminică de la 9-21. 

Tarif bilete: 10 lei - adulti 
5 lei- copii, elevi, studenţi
5 lei- pensionari. 
După ora 17,  tarif unic de 5 lei/persoană. 
Copiii sub 3 ani au intrare gratuită. 

Închirierea unui şezlong este de 10 lei/zi.

Mircea Crişanreprezentanţi CAA

Cursuri intensive de înot în
perioada vacanţei şcolare

(Programul Bazinului de Înot - iulie  2017) 
În vederea unei organizări optime
a activităţii la Bazinul de Înot
Turda vă aducem la cunoştinţă că
în perioada 1 iulie 2017 – 31 iulie
2017, programul de funcţionare
va fi  următorul: 
- Luni - Vineri :  7-21  
- Sâmbătă - Duminică:  9-21 

Deoarece cluburile sportive îşi
vor  restrânge acti-vitatea în luna
iulie, vor fi culoare libere pentru
public pe întreg intervalul orar de
funcţionare .  
Odată cu începerea vacanţei
şcolare, venim în întâmpinarea
clienţilor şi începem înscrierile la
cursurile intensive de înot de
dimineaţă (pentru copii, elevi,
student şi adulţi) cu instructorii
bazinului de înot.  

De asemenea, aşteptăm, în con-
tinuare, cereri pentru înscriere la
cursuri de înot pentru copii (cu

încadrare  în grupe pe  categorii
de vârstă şi nivel de cunoaştere a
înotului: începători, medii şi
avansaţi), precum şi cereri de
înscriere la cursuri înot – adulţi. 

Cererile  se depun zilnic la
Bazinul de Înot-Turda, str.

Stadionului FN. 

Vă aşteptăm cu drag la sport,
pentru un trup sănătos şi armo-
nios! 

Societatea SALINA TURDA
Bazin de Înot Turda  
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Primarul Ioan Roman speră la sporirea zestrei
edilitare a comunei sale, în anul Centenarului 

omuna Viișoara se va
prezenta în straie noi la
sărbătorirea unui veac de

la înfăptuirea României Mari,
eveniment ce va cuprinde, în anul
2018, o serie de manifestări, ce se
vor desfășura în toată țara.

Întrebat cum se va sărbători
Centenarul României Mari în
comuna Viișoara, primarul aces-
teia, Ioan Roman, a apreciat că
”sărbătorim dacă facem ceea ce
le-am promis locuitorilor”. 

O enumerare succintă a înzestră-
rilor edilitare ale comunei Viișoa-
ra, pe care Ioan Roman le-ar dori
finalizate în anul Centenarului,
arată că edilul-șef al comunei de
lângă Câmpia Turzii se gândește
la terminarea construcției școlii,
la amenajarea unor parcuri în
satele Viișoara și Urca, la clădirea

nouă a primăriei, la amenajarea de
trotuare la drumul județean 150,
ce trece prin Viișoara, dar și la
încheierea investițiilor presupuse
de extinderea rețelelor de apă și
de canalizare în cele două sate ale

comunei. 

Pentru Viișoara, sărbătoarea îm-
plinirii a 100 de ani de la unirea
Transilvaniei cu România, eveni-
ment petrecut la 1 decembrie

1918, la Alba Iulia, are și o cono-
tație istorică locală. Ioan Bozdog,
din satul Urca, s-a numărat printre
cei 1228 de delegați ai românilor
din Transilvania, care, la Marea
Adunare de la Alba Iulia, au

semnat proclamația unirii acestei
provincii românești cu țara.

”Trebuie să readucem în memoria
generațiilor actuale și a celor
viitoare acele fapte. Să scriem
numele făptuitorilor unirii cu
litere de aur, pe un mo-nument
dedicat memoriei lor” a spus Ioan
Roman. Primarul Viișoarei și-a
propus să înalțe un bust al lui Ioan
Bozdog la Urca, locul de baștină
al acestuia. “Dar, pentru a
sărbători cum se cuvine
împlinirea unui secol de exsitență
a statului român, în primul rând
trebuie ”să fim curați și
materialicește și sufletește. Din
păcate, încă suntem murdari”, a
constatat cu amărăciune primarul
Viișoarei, Ioan Roman, rămas cu
gândul la ultimele evenimente
petrecute pe scena politicii
românești, ce seamănă din ce în
ce mai mult cu cea a unui teatru
ieftin și prost. 

C
Emil HĂLĂŞTUAN

Peste 450 de mii de lei pentru organizațiile
neguvernamentale din Turda

omisia pentru aplicarea prevede-
rilor Legii 350 din 2005, cu privire
la finanțările nerambursabile acor-

date din bugetele publice organizațiilor
neguvernamentale, propune acordarea
sumei de 476.284 lei, din bugetul local,
unui număr de 49 de asociații, societăți,
cluburi sportive și parohii din Turda.

Din cele 49 de proiecte de hotărâre elabo-
rate în acest sens, pe care le va avea de
discutat și de aprobat Consiliul local Turda,
la ședința de joi, 29 iunie, cele mai multe,
22, reprezintă cereri de alocare a unor fon-
duri pentru biserici, 12 destinatari de
fonduri sunt asociații sportive, iar alte 15
sunt organizații neguvernamentale cu alte
obiecte de activitate decât cele religioase
sau sportive.

Comisia a hărăzit ”partea leului” de

aproape 200 de mii de lei, asociațiilor
sportive. S-a propus alocarea de bani pen-
tru sporturi precum fotbal, box, dans
sportiv, baschet, karate, karting, rugby și
șah. Cei mai mulți bani, aproape 40 de mii
de lei, ar urma să-i primească  Clubul de
Dans Sportiv ”Potaissa” urmat îndeaproape
de Școala de Baschet ”Gheorghe Mureșan”
cu peste 37,7 mii de lei. 

Dintre asociațiile sportive, cea mai mică
sumă, de 4617 lei, a fost propusă  pentru
Transkart Racing Club. 

În ceea ce privește bisericile, comisia de
resort propune alocarea a câte 8695 de lei
fiecărei parohii solicitante. Cei 191.290 de
lei ar urma să se împartă între Parohiile
Ortodoxe Române Turda I, Turda II, Turda
Oprișani I, Turda Oprișani II, Turda
Oprișani IV, Turda Capelă I, Turda Capelă
II, Turda Veche, Turda Poiana, Turda Nouă
I, Turda Nouă II, Turda Fabrici, Mănăstirea

Mihai Vodă și protopopiatul Ortodox
Român Turda. 

Comisia de aplicare a prevederilor Legii
350, din cadrul forului deliberativ turdean,
a mai propus alocarea a câte 8695 de lei
pentru Parohiile Unitariană, Romano-
Catolică, Greco-Catolică Oprișani, respec-
tiv pentru Biserica și Mănăstirea
Franciscană. 

Aceeași sumă de bani s-a repartizat și unor
biserici neoprotestante din Turda, după
cum urmează: Biserica Baptistă nr. 2,
Biserica Apostolică Penticostală, Biserica
Creștină a Romilor ”Betania” Biserica
Adventistă de Ziua a Șaptea și Biserica
Adventistă de Ziua a Șaptea ”Speranța”. 

În cazul lăcașurilor de cult s-au solicitat
bani pentru modernizări, renovări, comple-
tări și reparații ce urmează să se execute,
mai ales în biserici și pe căile de acces către

acestea.       

Pentru alte 15 asociații și societăți, ce
activează în domenii diferite de sport sau
religie, comisia de aplicare a prevederilor
Legii 350, din 2005, ce funcționează în
cadrul forului deliberativ turdean, propune
alocarea sumei totale de aproape 85 de mii
de lei. Printre asociațiile ce au solicitat alo-
carea de fonduri nerambursabile de la
bugetul Turzii, pentru finanțarea unor
proiecte, se numără Asociația Pacienților
cu Afecțiuni Hepatice din România
(APAH-RO), filiala Cluj (4419 lei), Centrul
de Voluntariat Turda (11.016 lei), Fundația
de Ecologie și Turism ”Potaissa” (9.216
lei), NOA Events (12.465 lei), Asociația
Părinților Colegiul Național Mihai Viteazul
(7884 lei), Tordai Magyar Kulturalis
Egyesulet (3546 lei), Josika Miklos Iskolai
Szovetseg (3807 lei), Turda-Tin (3807 lei)
și filiala turdeană a Asociației cultural-
patriotice ”Avram Iancu” (9072 lei). 

C
Emil HĂLĂŞTUAN
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Primarul Viișoarei, Ioan Roman: 
”Nu avem oameni competenți la nivel central.
Nu avem coerență, nu avem planuri”

iscuția cu primarul
comunei Viișoara, Ioan
Roman, a fost determi-

nată de niște comentarii postate pe
pagina de facebook ”I Love
Viisoara”. După ceremonia
începerii lucrărilor la adăpostul
privat destinat câinilor fără
stăpân, unii ”postaci” criticau
modul în care primarul stabilește
prioritățile edilitare: În loc să aibă
grijă de drumurile din comună, se
ocupă de construirea unui adăpost
pentru câini, considerau persoa-
nele  nemulțumite de această
inițiativă. 

Dar adăpostul cu pricina nici
măcar nu aparține autorităților
publice din comuna Viișoara, ci
unor organizații neguvernamen-
tale private. 

Dar, cine și ce împiedică drumu-
rile din Viișoara să arate
corespunzător? O discuție pe
această temă cu primarul comu-
nei, Ioan Roman, are rolul de  a
limpezi lucrurile.

Rep: Domnule primar, din ce
cauză nu au început încă lucrările
de modenizare a drumurilor din
Viișoara?
Ioan Roman: Avem în derulare
două proiecte în acest domeniu.
Unul pentru modernizarea drumu-
rilor din satele Viișoara, respectiv
din Urca și unul ce vizează
amenajarea drumurilor de exploa-
tație agricolă. Fiecare proiect, cu
o valoare de câte un milion de
euro, beneficiază de finanțări ne-
rambursabile, din fondurile euro-
pene alocate României pentru

perioada 2014-2020. Dar totul s-a
poticnit la licitația pentru desem-
narea executantului lucrărilor. 

Rep: Puteți detalia?   
Ioan Roman: Pentru execuția
lucrărilor de modernizare a
străzilor din cele două sate ale
comunei Viișoara s-au înscris la
licitație 17 firme. După analiza
tehnică a ofertelor, comisia de
licitație a respins 14 din cele 17
oferte. Firmele ale căror oferte au
fost respinse au depus contestații.
Comisia Națională de Soluționare
a Contestațiilor (CNSC) a admis
două din acele contestații. Ba, mai
mult decât atât, se pare că una din
firmele ale căror oferte au fost
respinse după analiza tehnică va fi
declarată câștigătoare după anali-
za financiară. Numai că valoarea

ofertei financiare a acelei firme
reprezintă 65 la sută din milionul
de euro pe care l-am obținut din
partea Uniunii Europene. Pier-
dem, dintr-un foc, 350 de mii de
euro, adică vreo 15 miliarde de lei
vechi și garanția că străzile din
comuna Viișoara vor avea parte
de lucrări de calitate. 

Rep: Ați informat factorii de
decizie asupra acestor aspecte?
Ioan Roman: Da. Știți ce răspuns
am primit de la Comisia Națională
pentru Soluționarea Contesta-
țiilor? ”Comisia de licitații a ana-
lizat prea în detaliu ofertele!”

Rep: Când estimați că vor începe,
totuși, lucrările de modernizare a
străzilor din Viișoara?
Ioan Roman: În luna iulie. Dar

termenul va fi unul ”strâns”.
Pentru concretizarea proiectului
s-a prevăzut o perioadă de imple-
mentare de 36 de luni: 12 luni
pentru desemnarea executantului
și 24 de luni pentru efectuarea
lucrărilor propriu-zise. Demer-
surile pentru accesarea de fonduri
europene în vederea modernizării
străzilor le-am început în anul
2015. Acum suntem în 2017. Au
trecut 24 de luni din cele 36.
Rezultă că lucrarea trebuie
terminată anul viitor, adică în 12
luni, nu în 24. Toate greșelile se
răsfrâng asupra beneficiarului.

Rep: Se pare că și în cazul
corpului nou de clădire al
primăriei s-a depășit termenul de
finalizare a execuției... 
Ioan Roman: Și în acest caz am

avut o experiență tristă. Un pic de
durere în suflet mi-a rămas și de
acolo. Potrivit termnului de
execuție stabilit, construcția
clădirii trebuia terminată la 1 mar-
tie, anul acesta. Dar executantul
lucrărilor a intrat în insolvență.
Cu toate acestea, sper ca până la 1
octombrie construcția să fie
finalizată. În clădirea nouă vor
funcționa, printre altele, o sală de
cununii și o arhivă. O altă sală va
fi rezervată pentru ședințele
Consiliului comunal.      

Rep: În ce stadiu se află proiectul
de modernizare a drumurilor de
exploatație?
Ioan Roman: S-au înscris opt
firme. Acum se face analiza
tehnică a ofertelor. Sperăm ca
până în luna septembrie să avem
un câștigător al licitației pentru
atribuirea execuției lucrărilor.

Rep: Şi câteva cuvinte în înche-
iere? 
Ioan Roman: Mă aflu la al cin-
cilea mandat, consecutiv. De 17
ani sunt primar al comunei
Viișoara. Am o mare responsa-
bilitate. Nu-i ușor să fii primar la
Viișoara. Oamenii au așteptări
mari de la autoritățile locale. În
campania electorală nu am promis
decât atât cât am știut că pot duce.
Sunt mulțumit că anul trecut am
dat în folosință parcul din fața
primăriei, arena sportivă din
Viișoara și capela din Urca. Tot
din 2016 zestrea Viișoarei mai
cuprinde și un muzeu al satului.
Mi-am propus ca, prin îmbogă-
țirea zestrei edilitare, comuna
Viișoara să atingă un grad de
urbanizare de 80 la sută, în timpul
mandatelor  mele de primar.

D
Emil HĂLĂŞTUAB
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ORDINEA DE ZI A  ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 29 IUNIE 2017 - ORA 13.00
rezentarea procesului
verbal al şedinţei
ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impo-
zite şi Taxe Locale:
2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind soluţionarea cererilor de
acordare a înlesnirilor la plata
impozitelor şi taxelor locale
depuse de persoane fizice.
2.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind soluţionarea cererilor de
acordare a înlesnirilor la plata
impozitelor şi taxelor locale
depuse de persoane juridice.
2.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind soluţionarea cererilor de
acordare a eşalonării la plata
impozitelor şi taxelor locale
depuse de persoane fizice.

3. Probleme ale Direcţiei Tehni-
ce:
3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de
prefezabilitate şi a principalilor
indicatori tehnico-economici afe-
renţi obiectivului de investiţii:
“Modernizare, transformare,
extindere construcţii existente şi
consolidare clădiri la Spitalul
municipal Turda”.
3.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici aferenţi obiec-
tivului de investiţii: “Extindere
sistem de iluminat public în
municipiul Turda”.

4. Probleme ale Direcţiei Econo-
mice:
4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului pe
anul 2017.

5. Probleme ale Serviciului
Administraţie Publică Locală:
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea reglementării
situaţiei juridice a imobilului
clădire şi teren situat administra-
tiv în municipiul Turda, str. Viilor
nr. 10.
5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei
tehnice de identificare a imobilu-
lui situat administrativ în muni-
cipiul Turda, Calea Victoriei nr.
15F, în teren şi la cartea funciară.
5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii con-
tractului de concesiune a servici-
ilor de transport public local de
persoane prin curse regulate nr.
4771 din 02.04.2010.
5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării
Hotărârii nr. 23/2016 a Consiliu-
lui Local al Municipiului Turda
referitoare la aprobarea transmi-
terii cu titlu gratuit a unui imobil
situat in municipiul Turda, str.
Andrei Muresanu, nr. 16 din
domeniul public al Statului
Roman si din administrarea
Ministerului Sanatatii, prin
Directia de Sanatate Publica a
Judetului Cluj in domeniul public
al Municipiului Turda si in
administrarea Consiliului Local al
municipiului Turda.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, aferent
exerciţiului financiar 2017, al
Asociaţiei Handbal Club Potaissa
Turda.
5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentan-
tului Consiliului Local al
Municipiului Turda, în calitate de
observator la concursul pentru
ocuparea funcţiei vacante de
director adjunct la Colegiul
Naţional Mihai Viteazul Turda.
5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentan-
tului Consiliului Local al
Municipiului Turda, în calitate de
observator la concursul pentru
ocuparea funcţiei vacante de
director la Colegiul Tehnic Dr.
Ioan Raţiu Turda.
5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentan-
tului Consiliului Local al
Municipiului Turda, în calitate de
observator la concursul pentru
ocuparea funcţiei vacante de
director adjunct la Şcoala
Gimnazială Avram Iancu Turda.
5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării
Regulamentului de organizare şi
funcţionare a serviciului public de
administrare a domeniului public
şi privat al Municipiului Turda.
5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării
Contractului de Delegare a gestiu-
nii Serviciilor publice de
administrare, intreţinere, exploa-
tare a parcărilor aparţinând dome-
niului public şi privat al munici-
piului Turda încheiat cu societatea
Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Turda SRL.
5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamen-
tului intern al societăţii Admi-nis-
trarea Patrimoniului Imobiliar
Turda SRL.
5.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării
actului Constitutiv al societăţii
Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Turda SRL.
5.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui
contract de locaţiune pentru un
imobil clădire situat în Piaţa 1
Decembrie 1918, nr. 31-33.
5.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 39.753
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Sportivă
Club Dans Sportiv Potaissa Turda
în vederea realizării proiectului
Dansul, mod de recreere prin
mişcare şi sport.
5.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 18.882
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Clubul Sportiv Şah
Club Potaissa Turda în vederea
realizării proiectului Creşterea
continuă a performanţei.
5.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 15.705
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Turdasport
1998 Turda în vederea realizării
proiectului Divertisment şi
Recreere – un stil de viaţa

sănătos.
5.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 12.168
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Club
Sportiv Florin Bordi în vederea
realizării proiectului Sala care
naşte campioni.
5.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 11.268
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Clubul
Sportiv Box Club Trif Turda în
vederea realizării proiectului
Sportul pentru toţi.
5.19. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.667
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Clubul
Sportiv Karate Club Turda în
vederea realizării proiectului
Karate-ul un mijloc de educare a
copiilor.
5.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 4.617
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Transkart
Racing Club în vederea realizării
proiectului Karting-ul un mijloc
de modelare a abilităţilor tehnice.
5.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 12.528
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Sportivă
Turda Wolves în vederea
realizării proiectului Educaţie
prin sport.
5.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 11.160
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Club
Sportiv Delfinii Turda în vederea
realizării proiectului Sportul de
performanţă şi sportul pentru toţi.
5.23. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 37.728
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Şcoala de
Baschet Gheorghe Mureşan în
vederea realizării proiectului
Dezvoltarea Baschetului în Turda.
5.24. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 7.668
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Olimpia
Turda în vederea realizării proiec-
tului Hai la tenis.
5.25. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 7.848
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Clubul Sportiv
Şoimii în vederea realizării
proiectului Sănătate şi recreere
prin rugby.
5.26. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 12.006
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Sportivă
Fotbal Club Chimia Turda în
vederea realizării proiectului
Promovarea sportului de masă la
nivelul echipelor de juniori şi
seniori în ramura sportivă fotbal.
5.27. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 4.419
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Pacienţilor
cu Afecţiuni Hepatice din
România Filiala Cluj în vederea
realizării proiectului Implică-te! E
dreptul tău!
5.28. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 11.016

lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Centrul de
Voluntariat Turda în vederea
realizării proiectului Voluntariat
şi sport pentru o comunitate sănă-
toasă.
5.29. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 9.216
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Fundaţia de Ecologie
Potaissa Turda în vederea
realizării proiectului Turda
Turism.RO- Şcoala de Turism.
5.30. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 12.465
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia NOA
Events Turda în vederea realizării
proiectului Skill up- dezvoltarea
culturii antreprenoriale în rândul
tinerilor din Turda.
5.31. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 7.884
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Părinţilor
Colegiul Naţional Mihai Viteazul
Turda în vederea realizării proiec-
tului Drumul spe succes –
calitate, progres, performanţă !
5.32. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 3.546
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Tordai
Magyar Kultualis Egyesulet în
vederea realizării proiectului
Atelier de teatru.
5.33. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 3.807
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Josika
Miklos Iskolai Szovetseg în
vederea realizării proiectului
Creativitate, artă şi tradiţie.
5.34. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 9.072
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Societatea
Cultural Patriotică Avram Iancu
Filiala Turda în vederea realizării
proiectului Activităţi Tradiţionale.
5.35. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 3.807
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Turda-Tin
în vederea realizării proiectului O
investiţie în prezent, o şansă în
viitor.
5.36. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.073
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Părinţilor
Împreună pentru Educaţie în
vederea realizării proiectului
Fiecare are o şansă.
5.37. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 7.128
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia de Părinţi a
Grădiniţei cu Program Prelungit
Sfânta Maria în vederea realizării
proiectului Biblioteca de zâmbe-
te.
5.38. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 4.563
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia de
Reprezentare Civilă în vederea
realizării proiectului Şcoala de
vară – Eu în oglindă.
5.39. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Protopopiatul

Ortodox Român Turda în vederea
realizării proiectului Reparaţii
tencuieli şi împrejmuire la
clădirea Protopopiatului.
5.40. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Unitariană
Turda în vederea realizării
proiectului Reparaţii generale şi
de renovare la Biserica Unitariană
din Turda.
5.41. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Romano
Catolică Turda în vederea
realizării proiectului Reabilitarea
Bisericii Romano Catolice Turda.
5.42. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Turda Veche în vederea realizării
proiectului Reparaţii acoperiş
Biserică.
5.43. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Turda Poiana în vederea realizării
proiectului Lucrări de reparaţii
trotuare şi acces în biserică cu
mixtură asfaltică, înlocuire şi
reparare borduri.
5.44. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Turda Nouă II în vederea
realizării proiectului Reparaţii
placaje exterioare şi împrejmuire
clădire biserică.
5.45. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Turda Nouă I în vederea realizării
proiectului Reparaţii pardoseli,
tencuieli şi căi de acces la
Biserică.
5.46. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Turda II în vederea realizării
proiectului Lucrări de reparaţii
curente gard împrejmuire biserică
şi scări de acces.
5.47. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Turda Fabrici în vederea realizării
proiectului Lucrări reparaţii
tâmplărie interioară.
5.48. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Turda Capela I în vederea
realizării proiectului Reparaţii
exterioare şi interioare la capela
mortuară, reparaţii copertină
Biserică.
5.49. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Turda Capela II în vederea
realizării proiectului Reparaţii
interioare.

(continuare în pagina 9)
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5.50. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Romana Turda I în vederea
realizării proiectului Lucrări de
reparaţii căi de acces şi împrej-
muire la Catedrala Ortodoxă
Turda.
5.51. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Romana Oprişani IV în vederea
realizării proiectului Lucrări de
reparaţii trotuare acces şi acoperiş
biserică.
5.52. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Romana Oprişani I în vederea
realizării proiectului Lucrări de
reparaţii acoperiş, faţade şi soclu
clădire biserică.
5.53. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Ortodoxă
Oprişani II în vederea realizării
proiectului Lucrări de reparaţii
curente la izolaţii bolţi şi placă
clădire biserică.
5.54. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Parohia Greco-
Catolică Turda Oprişani în
vederea realizării proiectului
Întreţinere Lăcaş de cult.
5.55. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Mănăstirea Mihai
Vodă în vederea realizării

proiectului Lucrări de reparaţii
curente la clădirea bisericii
Mănăstirii Mihai Vodă.
5.56. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Biserica Franciscană
Turda în vederea realizării
proiectului Renovarea mănăstirii
şi a Bisericii Franciscane din
Turda.
5.57. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Biserica Baptistă nr.
2 Turda în vederea realizării
proiectului Înlocuirea ferestrelor
din lemn cu ferestre de tip
termopan, reparaţii pervaze.
5.58. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Biserica Apostolică
Penticostală Turda în vederea
realizării proiectului Lucrări de
reparaţii acoperiş, faţade şi tâm-
plărie la clădirea bisericii.
5.59. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Asociaţia Creştină a
Romilor Betania în vederea
realizării proiectului Lucrări de
reparaţii exterioare, interioare şi
împrejmuire.
5.60. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul
2017 pentru Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea din România –
Conferinţa Transilvania de Nord
în vederea realizării proiectului
Lucrări de reparaţii curente la
clădirea bisericii.
5.61. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8.695
lei de la bugetul local pe anul

2017 pentru Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea din România –
Conferinţa Transilvania de Nord –
Biserica Turda Speranţa, în
vederea realizării proiectului
Lucrări de reparaţii trotuare şi
acces în biserică cu pavaj,
înlocuire şi reparare borduri, ame-
najare beci, consolidare fundaţie
spate, copertină intrare şi spate,
recondiţionare trepte faţă, balus-
tradă spate.

6. Probleme ale Arhitectului Şef:
6.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea lucrărilor pe
imobilele domeniului public şi
privat al municipiului Turda în
cadrul investiţiei publice de
“modernizare LEA de medie
tensiune din staţia de transfor-
mare 110/20kv, axa Mihai Viteazu
– TV, semiaxele şi racordurile
aferente în judeţul Cluj pe teritori-
ul UAT: Turda, Mihai Viteazu,
Sânduleşti, Tureni, Aiton, Iara,
Petreştii de Jos, Feleacu”.
6.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării
proiectului autorizat cu AC nr.
71/30.06.2014: “Extindere subsol,
parter, etaj 1 şi 2, recompar-
timentări interioare nestructurale”
în municipiul Turda, Calea
Victoriei nr. 9A, Turda.
6.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea PUZ şi PLU,
aferent PUZ – Construire imobil
cu funcţiuni mixte P+4 (parter
comercial şi etaje cu rezidenţial),
împrejmuire şi amenajări exte-
rioare în municipiul Turda, Calea
Victoriei nr. 25A prin modificarea
indicilor urbanistici teritoriali ai
UTR C7 pentru subzonă UTR C7-1.

7. Probleme ale Serviciului

Public de Asistenţă Socială Turda:
7.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri în
vederea reglementării activităţii
desfăşurate de către persoanele
apte de muncă beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, şi
a contravenienţilor sau per-
soanelor supravegheate în confor-
mitate cu prevederile OG nr.
55/2002 privind regimul juridic al
sancţiunii prestării unei activităţi
în folosul comunităţii.
7.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea suplimentării
statului de funcţii al Serviciului
Public de Asistenţă Socială Turda
cu 2 posturi de inspector de spe-
cialitate I A.

8. Probleme ale Serviciului
Finanţări Externe şi Relaţii
Internaţionale:
8.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării
proiectului Reabilitarea habi-
tatelor cu Salicornia în situl
Natura 2000 Sărăturile Ocna
Veche de către SC Greenviro
SRL, co-custode al sitului.
8.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind deplasarea unei delegaţii a
Municipiului Turda la Angouleme
(Franţa), în perioada 7-17 iulie 2017.

9. Probleme ale Muzeului de
Istorie Turda:
9.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării
statului de funcţii pentru Muzeul
de Istorie Turda, instituţie publică
de cultură aflată în subordinea
Consiliului Local al Municipiului
Turda.

10. Informare privind procedura

prealabilă formulată de către
Instituţia Prefectului Judeţului
Cluj cu privire la revocarea HCL
nr. 63/2017 referitoare la apro-
barea vanzarii fara licitatie publi-
ca a unui  imobil – teren si cladire,
apartinand domeniului privat al
municipiului Turda, situat in
Turda, str. Lotus nr. 15, bloc C19,
apartamentul nr. 28, catre
Bungardean Grigore Dorin.

11. Informare privind procedura
prealabilă formulată de către
Instituţia Prefectului Judeţului
Cluj cu privire la revocarea HCL
nr. 126/2017 referitoare la apro-
barea vanzarii fără licitaţie publi-
că a unui  imobil - apartament,
aparţinând domeniului privat al
municipiului Turda, situat in
Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr.
7, ap. 2, catre Mihai Susana.

12. Informare privind procedura
prealabilă formulată de către
Instituţia Prefectului Judeţului
Cluj cu privire la revocarea HCL
nr. 107/2017 referitoare la apro-
barea vanzarii fara licitatie publi-
ca a unui  teren in suprafata de
809 mp, apartinand domeniului
privat al  municipiului Turda, si-
tuat in Turda, str. Fragariste Fn,
catre dl. Oaida Zeno.

13. Diverse (propuneri, întrebări,
interpelări).

P  R  I  M  A  R,             
Matei Cristian Octavian                          

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

Doi urmăriţi prinşi la Turda 
şi trimişi la Gherla

La data de 20 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda, Biroul
de Investigaţii Criminale, au acţionat pentru depistarea persoanelor urmărite în
temeiul legii, pe numele cărora sunt emise mandate privative de libertate, ori se
sustrag cercetărilor penale.

Astfel, au pus în aplicare două mandate de executare a unor pedepse privative
de libertate, emise pe numele a doi bărbaţi, din Turda, în vârstă de 43 şi 46 de ani.

Unul dintre aceştia are de executat 2 ani şi 2 luni de închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de furt calificat, în baza mandatului emis de către Judecătoria
Sighişoara. Celălalt are de executat 2 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii
de vătămare corporală, în baza mandatului emis de către Judecătoria Turda.

Cei doi bărbaţi au fost încarceraţi la penitenciarul Gherla.

Bărbat din Câmpia Turzii, 
reţinut pentru furt din locuinţă

Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei municipiului Câmpia Turzii
au reţinut pentru 24 de ore un bărbat cercetat pentru comiterea unei tentative de furt
din locuinţă.   

La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 23:00, un bărbat a pătruns prin efracţie în
locuinţa persoanei vătămate, din Câmpia Turzii, de unde a sustras mai multe bunuri
(aparat foto, obiecte de îmbrăcăminte, etc.), pe care le-a abandonat în momentul în
care a fost surprins de către proprietar, părăsind locuinţa

În baza sesizării, poliţiştii au reuşit în scurt timp să îl identifice, stabilind că este
vorba despre un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Câmpia Turzii.

În urma depistării şi a probatoriului administrat, la data de 21 iunie a.c., cel în
cauză a fost reţinut pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunii furt calificat
în forma tentativei.

În cursul zilei de azi, bărbatul urmează a fi prezentat magistraţilor pentru
dispunerea altor măsuri preventive.



OPINIE10
www.ziarul21.ro

SC TODA PRESS SRL
J12/269/2010

CUI: RO 26538381
Capital social: 200 lei

Sediul social: Turda, jud. Cluj
str. 22 Decembrie 1989 nr. 44

Punct de lucru: Turda, jud. Cluj
str. M. Eminescu nr. 6-8
Tel./fax: 0264-317838

cont IBAN Banca Transilvania:     
RO24BTRL05101202S85779XX

ZIARUL 21
Publicaţie săptămânală, 

distribuită în Turda, 

Câmpia Turzii şi zonele limitrofe, 

editată de SC ToDa Press SRL
ISSN 1842 - 3698

Turda, str. 22 Dec. 1989 nr. 44
Pct. lucru: str. M. Eminescu 6-8

Tel./fax: 0264-317838
Mobil: 0752-171277, 0747-512889

web: www.ziarul21.ro

e-mail: redactie@ziarul21.ro

ADMINISTRAŢIA:
Director: 

Sergiu Constantin JUCAN
sergiu.jucan@ziarul21.ro

Manager:
Lia Doina DURLAN

lia.durlan@ziarul21.ro

Secretariat:
Tania POP

tania.pop@ziarul21.ro

REDACŢIA:
Redactori:

Emil HĂLĂŞTUAN
Ada DURLAN
Lia DURLAN

Sergiu JUCAN
Redactor sportiv:

Denisa MĂRGINEAN

Colaboratori:
Adrian HÂNSA - psiholog

Adrian RAD - avocat

Director economic:
Simona ARION

Publicitate: 0740-787369
Foto: Radu DURLAN

Administrator site: 
Ada DURLAN

Distribuţie: Tania POP
tania.pop@ziarul21.ro

Tel. 0752-171277

ABONAMENTE 
se pot face la orice oficiu  poştal 

sau la factorii poştali cu doar
5 lei/ lună + taxe poştale 

Ziarul 21 se află la numărul
14.029 

în catalogul publicaţiilor de la
Poşta Română.

Tiparul executat la
TIPOGRAFIA GARAMOND

www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
26 iunie - 02 iulie 2017

EDITORIAL
Cum poate deveni șeful unui partid „moșier de România”

implu. Trebuie îndepli-
nită doar o condiție
esențială: respectivul

partid să dețină majoritatea
parlamentară. Și atunci, președin-
tele acelei formațiuni politice
poate să promită orice, în materie
legislativă, politicienilor care vor
ajuta partidul sau coaliția majori-
tară în momente de strânsoare,
când acel ”facem ce vrem, că de
aia suntem mulți” se clatină.

Așa a vrut să facă și Liviu
Dragnea, președintele PSD, stăpâ-
nitor peste feuda social-democrată
din județul Teleorman. Boss-ul
suprem din PSD nu a stat prea
mult pe gânduri și, mai-mai să
ofere țara pe tavă UDMR-ului, ca
să o mestece uniunea, în dumicați
mărunți, convertiți pe ungurește,
în mai toate orașele și satele
patriei.      

Proiectul de lege a cărui trecere
prin Parlament aducea PSD-ului
voturile trebuincioase pentru
trecerea moțiunii de cenzură,
depuse de social-democrați împo-
triva propriului guvern, privind
folosirea limbii materne în
localităţile unde există minorităţi
viza, mai ales, oraşele mici şi
comunele țării. În localitățile mai
mărunte, dar multe, urma să se
vorbească maghiara sau romani în
administrație, numai pentru ca
Dragnea să scape de Guvernul
Grindeanu, care, după unele surse,
se pregătea să-i debarce din
funcții și pe parlamentarii penali,
nemulțumindu-se, pesemne,
numai să-i împiedice să devină
miniștri sau prim-miniștri. 

Dacă PSD-ul nu renunța, în
penultimul ceas, la susținerea

pretențiilor UDMR-ului, în orice
localitate din România, cu cel
puțin 300 de membri ai unei
naționalități minoritare, urma să
se vorbească și limba respectivei
etnii, în general maghiara și, pe
alocuri, limba romani. 

Dincolo de gradul de justificare a
pretențiilor UDMR, dincolo de
consonanța acestora cu reglemen-
tările în domeniu, aflate în vigoare
în perimetrul Uniunii Europene,
încercarea lui Liviu Dragnea, de a
oferi limba română drept peșcheș
pentru împlinirea unor deziderate,
cel mult de grup, rămâne blama-
bilă. 

Explicațiile de după, cum că nu
s-a gândit nimeni la adevărata
însemnătate a concesiei promise
UDMR-ului, în schimbul votării
de către parlamentarii maghiari, a
moțiunii de cenzură, nu fac decât

să adâncească în mizeria jocului
politic practicat pe Dâmbovița,
tentativa lui Dragnea. Păi cum
vine asta? Președintele celui mai
mare partid din România, ce se
revendică și de sorginte social-
democrată, adică mai apropiat de
omul de rând, ale cărui interese
pretinde că le servește, nu cunoaș-
te susceptibilitățile dobândite de
națiunea română, vizavi de unele
nații vecine, din cauza eveni-
mentelor petrecute de-a lungul
istoriei?

Cunoaște sau ba, acel președinte
ar trebui să renunțe, nu numai la
funcția de șef  al unui partid, ci și
la statutul de politician. 

Unor asemenea indivizi li se
potrivește, cel mult, apelativul de
”politiciști” termen derivat, din
cauză de miezul nopții trecut, din
cuvântul politicianism.

Atitudinea și tentativa lui Liviu
Draganea, din păcate manifestată
și cu alte prilejuri, de alți
”politiciști” demonstrează, încă
odată, dacă mai era nevoie, că
mult așteptata primenire a clasei
politice autohtone continuă să se
lase așteptată. 

La români, partidul, la modul
generic, făcând abstracție de
denumirea acestuia, nu reprezintă
un grup unit în jurul unui crez
politic, ci o haită ce bântuie prin
pustiul prezentului țării, într-o
perpetuă vânătoare de ciolan. 

”Interesul poartă fesul” iată
doctrina unică ce guvernează
toate partidele din România.
Aleșii, atât ai poporului, cât și ai
sorții, gonesc după sinecuri gras
plătite și după posturi unde
singura sursă de transpirație o
reprezintă marșul la casieria

instituțiilor publice, după plicul cu
salariu. Iar în aceste funcții,
hărăzite clientelei politice, fiecare
partid își așază ciocoii săi. Pentru
a deveni favoriții partidului aflat
pe val, râvnitorii la posturile de
tăietori de frunză la câini,
îngrășați din banul public, au de
îndeplinit o condiție primordială:
să dispună de o doză apreciabilă
de ignoranță, ce le poate justifica
incompetența, manifestată mai
ales în domeniul în care lucrează.
(Vorba vine!). 

Asta se întâmplă deoarece
puzderia de lideri maximus, aflați
pe toate orbitele pe care gravi-
tează clientela  politică, suferă, de
regulă, de sindromul ”oglindă,
oglinjoară”. Nimeni nu poate fi
mai deștept și mai frumos decât
aceștia. Dar, pentru a înlătura
orice risc, liderii maximus se
înconjoară de semidocți, de igno-
ranți, de incompetenți, ce nu
atentează la sinceritatea oglinzii și
nu o pun niciodată în situația de a
minți. Pentru că, spre deosebire de
aplaudaci, de lingăi și de alte
animale de același soi, ce trăiesc
la curtea politicii românești, s-ar
putea ca oglinda să nu știe minți.

Și irozii răsăriți din practica
cultului personalității nu au
mamă, nu au tată, nu au decât
interese. Și, într-o zi, s-ar putea să
se lepede și de țară. 

Prin moțiunea de cenzură depusă
împotriva propriului guvern,
PSD-ul a deschis o cale ce ar
putea lumina viitorul nației
române. Așadar, pe când o
moțiune de cenzură depusă de
popor împotriva propriei clase
politice? Ca să se lepede țara de
ei, înainte ca ”politiciștii” să o
răstignească de-a binelea!

S
Emil HĂLĂŞTUAN

RESTAURANT EXPRES - MENIUL ZILEI 2017
LUNI - CIORBĂ DE FASOLE BOABE 

- ŞNIŢEL DIN PIEPT DE PUI 
- CARTOFI ŢĂRĂNEŞTI 
- SALATĂ DE CEAPĂ 
- PÂINE 

MARŢI - CIORBĂ A LA GREC 
- CEAFĂ DE PORC LA GRĂTAR 
- PILAF DE OREZ 
- SALATĂ DE CASTRAVEŢI MURAŢI 
- PÂINE 

MIERCURI - CIORBĂ ŢĂRĂNEASCĂ  

- IAHNIE DE FASOLE CU CÂRNAŢI 
- SALATĂ DE VARZĂ 
- PÂINE 

JOI - CIORBĂ AITĂ CU PIEPT DE PUI 
- ESCALOP DE PORC CU CIUPERCI 
- CARTOFI PIURE 
- SALATĂ DE VARZĂ  
- PÂINE 

VINERI - CIORBĂ GULAŞ  
- TOCHITURĂ DE PUI CU MĂMĂLIGUŢĂ 

- SALATĂ DE MURĂTURI 
- PÂINE 

SÂMBĂTĂ - CIORBĂ DE PERIŞOARE 
- PULPĂ DE PUI DEZOSATĂLA GRĂTAR 
- CARTOFI NATUR 
- SALATĂ DE MURĂTURI 
- PÂINE 

PREŢUL UNUI MENIU ESTE 13 LEI.
TEL. 0753-018550 

PIZZA PE VATRĂ! www.restaurantexpres.ro
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Lică Gabriel: “Domnule
primar, ce se întâmplă 
la complexul Trei Lacuri?” 

Dorin Lojigan: 
“La momentul preluării
mandatului NU mai erau
pești în lac!”

a ultima ședință de
Consiliu local de la
Câmpia Turzii, la punc-

tul diverse, între alții, consilierul
local PSD Lică Gabriel (foto) a
avut o intervenție, prin care
aducea la cunoștința primarului că
un cetățean din Câmpia Turzii a
făcut o sesizare că La Trei Lacuri
este închis, iar întrebarea de bun
simț a tânărului consilier local a
venit  servită: “Domnule primar,
în plin sezon, complexul La Trei
Lacuri este închis. Nu mi se pare
normal. Ce se întâmplă acolo?“

Răspunsul primarului municipiu-
lui Câmpia Turzii a venit rapid:
“Nu am dat drumul La Trei
Lacuri, lăsând la o parte căm la
momentul preluării mandatului nu
mai erau pești mai deloc în lac,
dar nu acesta este motivul, acolo

urmează să facem o investiție
mare anul acesta și anume un sis-
tem de supraveghere de 100.000
lei. Firma de pază care a câștigat
licitația și care ne asigură paza, nu
poate face față în acest moment să
nu se mai fure. După ce sistemul

de supraveghere va fi instalat,
vom face popularea cu pește”.

„La Trei Lacuri s-a petrecut un
jaf din bani publici”
Nu este prima dată când se aduce
la cunoștința opiniei publice că la
Trei Lacuri s-a furat. În primăvara
acestui an, într-o conferință de
presă, Dorin Lojigan, primarul
municipiului Câmpia Turzii,
afirma că: „La Trei Lacuri s-a
petrecut un jaf din bani publici.
Este vorba despre fenomenul de
braconaj care, deși a existat
paznic, s-a perpetuat continuu și
încă se perpetuează. De aceea iau
în considerare să achiziționăm un
sistem de supraveghere video,
astfel încât așa ceva să nu se mai
întâmple”, a transmis primarul
Dorin Lojigan, în luna martie,
luând în calcul inclusiv microci-
parea peștilor, un sistem imple-
mentat cu succes în Ungaria.

L
Sergiu JUCAN

Alis Holiday, în colaborare
cu FlixBus au lansat 
serviciului de smartbus 
în România

lis Grup a anunțat ofi-
cial, în cadrul unui
eveniment, că a bătut

palma ca una dintre cele mai pu-
ternice companii din Europa:
FlixBus, astfel, compania Flix-
Bus intră pe piața din România
printr-un parteneriat semnat în
exclusivitate cu cei de la Alis
Group.

“Autocarele sunt de ultimă gene-
rație, minim Euro 5 sau Euro 6.
Autocarele au minim 5.000 de
km la bord, cât a fost transportat
de la achiziție și până la noi. Sunt
autocare cu dotări de ultimă
generație care oferă Wifi perma-
nent și gratuit, încărcătoare,
spațiu foarte generos și bagaje
gratuite”, a spus Florin Crișan,
directorul general Alis Holiday
Group, partenerul Flixbus, citat
de presa clujeană.

Autocarele au Wifi, prize și USB
chiar lângă scaune, spații mai
mari pentru picioare, toaletă în
autocar și televizor. Noutatea
este standardul ridicat, cu care se

laudă cei de la FlixBus și care
este respectat indiferent de
partenerul cu care lucrează. 

”Noutatea este începerea cola-
borării dintre Alis Holiday și
FlixBus. Lansarea serviciului de
smartbus în România, serviciu
care oferă cetățenilor români
posibilitatea de a călători în toată
Europa la tarife decente, în
condiții mai mult decât decente”,
a mai completat Florin Crișan,
directorul general Alis Holiday
Group, partenerul Flixbus.

FlixBus, prin parteneratul Alis
Grup, o să includă 5 linii interna-
tionale, care cuprind Transilva-
nia, Banatul și Crișana, și regi-
unea Maramureșului, dar și alte
16 destinații precum: Sibiu -
Budapesta, Miercurea-Ciuc -
Budapesta/Viena și Timișoara -
Budapesta / Viena.

O altă noutate anunțată de Alis
Grup este proiectul: Transfero,
care urmărește  asigurarea calato-
riei pâna la domiciliu a per-
soanelor care sosesc pe Aero-
portul din Cluj-Napoca.

A
Sergiu JUCAN

În săptămâna Zilei Universale a Iei, doi tineri
din Câmpia Turzii au ales să-și oficieze
cununia în straiele portului popular românesc

inerii miri au solicitat
Primarului Municipiului
Câmpia Turzii, Dorin

Lojigan să le oficieze căsătoria în
straiele portului popular româ-

nesc, cerere indeplinită de Dorin
Lojigan.

“Am activat timp de 8 ani ca artist
la Ansamblul Mugurulul, de la 8
ani până la 16 ani, mi-a rămas în
suflet acest lucru, și bineînțeles

sunt un iubitor de tradiție și
folclor, iar așa,  am ales amândoi
(eu cu soția) să facem acest
important pas în vestimentație
populară autentică, iar pe lângă
acest eveniment al nostru
(cununia) a avut loc și ziua de

naștere a soției mele, căreia-i urez
încă o dată la mulți ani! Am cerut
primarului Câmpiei Turzii, dacă
se poate să îmbrace și dânsul
straie populare, și da, a fost total
de acord și încântat de idee, iar
pentru asta-i mulțumim”, a pre-

cizat pentru Ziarul 21 Bogdan
Turean, mirele care a ales ca la
cea mai importantă zi din viața
lui, alături de soție, la cununia lor
să fie îmbăcați în straie populare. 
Casă de Piatră vă dorim și noi,
redacția Ziarului 21.

T
Sergiu JUCAN
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Vernisaj Natalia Crişan

rimăria Municipiului Câmpia Turzii
și Asociaţia Artiştilor Plastici
Câmpia Turzii organizează vineri,

30 Iunie 2017, începând cu orele 18,
vernisajul expoziţiei personale intitulată
„Viața” al artistului plastic Natalia Crișan,
fiind prima expoziţie personală a acesteia. 

Natalia Crișan vine în fața publicului iubitor
de artă cu o tehnică deosebită: lucrări
realizate din semințe. Tablourile reprezintă
figuri ale unor personalităţi cunoscute,
animale, artă decorativă.

Arta cu semințe, numită și GreenArts,
reprezintă principala formă de exprimare

artistică a creației imaginate în care, mediul
artistic folosit pentru redare este reprezentat
de diferite semințe de plante alese coloristic,
dar și ca formă și textură. 

GreenArts reprezintă o nouă mișcare cultu-
rală europeană care s-a născut în România
puțin înainte de 2010 pentru a evidenția
frumusețea și importanța naturii așa cum a
fost ea creată. Reprezintă totodată și o formă
de manifest tăcută a artei/artiștilor preocu-
pați de soarta naturii.

Manifestarea va avea loc la Palatul Cultural
”Ionel Floașiu” Câmpia Turzii şi intrarea va
fi liberă. 

P

După Ziua Mondială a Iei: Se reiau colocviile 
de artă plastică La papion

asionații de istoria artelor plastice
din Turda au ocazia de a asista la
colocviile cu această temă,

susținute de profesoara Cristina Oprea,
doctor în arte plastice și în istoria artei.
Colocviile se vor relua luni, 26 iunie, când,
de la ora 18, Cristina Oprea îi așteaptă pe
iubitorii de arte vizuale la cafeneaua
culturală La papion, din Turda, Piața 1
Decembrie 1918, nr. 1, pentru a le vorbi
despre ”Portul popular în pictura româ-
nească”. 

În precedentele episoade ale colocviilor de

artă plastică susținute La papion, prof. dr.
Cristina Oprea a prezentat teme precum
Florile, Femeile sau Peisajele rurale în
pictura românească.
Prezentarea portului popular în pictura
românească are loc la două zile după
sărbătorirea Zilei Universale a Iei,
celebrată sâmbătă, 24 iunie, de Sânziene,
când creștinii sărbătoresc nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul.           

Lansată în 2013 de comunitatea “IA – La
Blouse Roumaine“  Ziua Universală a Iei
s-a sărbătorit anul acesta în peste 100 de
oraşe din România, dar și din alte țări ale
lumii. 

Bluza populară românească tradițională are
adepți inclusiv în Harghita şi în Covasna
dar şi în Bucovina, la Cernăuţi, respectiv în
Basarabia, la Chişinău. 

În săptămâna precedentă (n.r: miercuri, 21
iunie), primarul Washington-ului, Muriel
Bowser, a proclamat oficial 24 iunie drept
Ziua Universală a Iei. 

Ziua Universală a Iei, un fenomen mondial
declanșat în 2013 de comunitatea “La
Blouse Roumaine” se sărbătorește anul
acesta și la New York, Los Angeles, Toron-
to, Paris, Londra, Madrid, Amsterdam,
respectiv la Milano.

P
Emil HĂLĂŞTUAN

Salonul de grafică, vernisat printr-o șezătoare
rima expoziție de
grafică organizată la
Galeria de Artă din

Turda se dovedește, în fapt, un
”ghiveci” asortat cu picturi: 

Mai mult decât atât, vernisarea
expoziției, eveniment consemnat
miercuri, 21 iunie, a avut, pe
lângă valențele conferite strict de
lucrările de artă plastică și
conotații literare, grație poeziilor
comise de către ”profesoara-
scriitor” Maria-Rodica Bocoș, în
lectura autoarei. 

Prezentată de către profesoara
Nicolina Halgaș, responsabilul
bibiliotecii municipale ”Teodor
Murășanu” din Turda, poeta

Maria-Rodica Bocoș a rostit
versuri publicate în cele șapte pla-
chete cu poeziile sale, ce au văzut
lumina tiparului până acum,
printre care figurează Memoria
timpului, Poezii, Nopți insomni-
ace, Zile și Nopți, respectiv
Plecarea.

Așadar, primul ”salon de grafică”
organizat la Turda de societatea
culturală locală ”Filarmonia”
cuprinde lucrări din creația
pictorilor și a graficienilor Ioan
Crișan, Flaviu Bugnariu, Tiberiu
Gherman, Maria Ilișiu, Andrei
Legman, Alida Nagy, Gavril

Nechifor, Cristina Oprea, Dumi-
tru Popa, Felicia Răcean, Iosif
Stegaru, Vasile Tașcă, Cornelia
Vidrașcu și  Maria Cristea.

Pe graficieni, președintele socie-
tății culturale ”Filarmonia” Turda,
pictorul Gavril Nechifor, el însuși

unul dintre artiștii plastici locali
care cochetează de mai multă
vreme cu grafica, îi consideră
vitregiți, în comparație cu pictorii:
”Spre deosebire de pictor, grafi-
cianul este un oropsit, limitat din
start de mijlocele de expresie
specifice” apreciază Gavril
Nechifor. 

Acesta consideră că, lipsit de aju-
torul culorilor, graficianul creează
lucrări de o spectaculozitate „mult
mai discretă, vitregit fiind de
acele efecte ce numai prin
folosirea culorilor se pot obține”. 

Grafica reprezintă ”o scriere, nu o
descriere, un mijloc de redare a
realității prin iluzie” a explicat
Gavril Nechifor participanților la
vernisarea expoziției.

P
Emil HĂLĂŞTUAN

Teatrul iese în stradă

eatrul Aureliu Manea, pregătește
pe data de 28 și 29 iunie
încheierea stagiunii 2016-2017

într-un stil diferit față de cum au fost
obișnuiți spectatorii.

“O înșiruire de tablouri, statui vivante și
jonglerii cu foc, vor fi prezentate în
premieră pe pietonala orașului. 

Spectacolul va fi dedicat atât celor mici
cât și celor mari și este felul nostru de a
le mulțumi pentru că au fost o întreagă

stagiune alături de noi în sala de
spectacole. A venit rândul nostru să ieșim
în stradă și să le oferim momente teatrale
pregătite special pentru ei”, a declarat
managerul teatrului Cătălin Grigoraș.

Așadar, veți fi surprinși cu momente din
spectacolul de stradă ce va căpăta o
formă finală în deschiderea stagiunii din
Septembrie. O primă întâlnire cu specta-
torii se va desfășura pe pietonala din cen-
trul Municipiului Turda, în data de 28 și
29 iunie, de la ora 20.30.

T
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ZILELE MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII,
ediţia a XX-a 2017 sub sloganul: 

„CÂMPIA TURZII ÎŞI DESCHIDE PORŢILE!”
ctivităţile organizate cu ocazia sărbătoririi Zilelor
Municipiului Câmpia Turzii, în acest an, se vor
desfăşura pe parcursul a două săptămâni: 1-13

august. Este vorba de un concept nou care se adresează
întregii comunităţi locale, indiferent de vârstă sau preocupare. 

Astfel, în perioada 1-10 august a.c., vor avea loc competiţii şi
concursuri în care sunt antrenate toate activităţile sportive
care se desfăşoară în municipiul nostru. În aceeaşi perioadă,
evenimentele culturale care cuprind spectacole pentru toate
generaţiile şi manifestările aptitudinilor şi pasiunilor
locuitorilor noştri, vor fi puse în valoare prin: expoziţii,
târguri, lansări de carte, parade. 

Evenimentele vor avea loc în aer liber sau în săli special
amenajate, pe terenuri şi în cadrul bazelor sportive, specifice
fiecărei activităţi în parte.

Conform tradiţiei, spectaculosul program artistic din 11, 12 şi
13 august, care se va desfăşura în Parcul Mare, va încheia cea
mai importantă sărbătoare a noastră, a tuturor: ZILELE
MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII – 2017! 

Dorin Nicolae LOJIGAN, Primarul Municipiului Câmpia
Turzii declară: „Sărbătorim cea de-a XX-a ediţie, de aceea am
decis că, de această dată, să susţinem locuitorii municipiului
Câmpia Turzii, pentru că ei înşişi sunt actorii principali în
cadrul evenimentelor din acest an! De ce acest concept?
Pentru a oferi cetăţenilor posibilitatea de a se bucura de
fiecare activitate în parte! Administraţia locală şi-a deschis
porţile pentru fiecare!” 

A

Ziua Iei sărbătorită la Câmpia Turzii

e 24 iunie, odată cu Sânzienele, s-a sărbătorit
portul popular, mai exact Ziua Universală a Iei.

În semn de respect al simbolului creativităţii spaţiului

românesc, angajaţii Primăriei Municipiului Câmpia Turzii,
vineri, 23 iunie 2017, au hotărât să o îmbrace.

Mai mult de atât, în data de 22 iunie 2017, a avut loc o

cununie civilă. Tinerii căsătoriţi au solicitat Primarului
Municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan să le
oficieze căsătoria în straiele portului popular românesc.

Direcţia Relaţii cu Comunitatea

P
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I&C Transilvania Construcţii
exploatează şi produce sorturi
(balast, nisip, pietriş)

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

Turda, Str. Mihai Viteazu nr. 45
Tel. sediu firmă: 0264-312455
Fax: 0264-317911

Betoane: 0264-312453

Sorturi: 0264-286032

office@transilvaniaimpact.ro
www.transilvaniaimpact.ro

Noi îţi luminăm viaţa!

Activităţi de consultanţă energetică, proiectare şi execuţie 
instalaţii electrice cu tensiuni între 0,4 - 20 KV.

Relaţii la tel./fax 0264-368844 sau la sediu: 
Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor 59.

www.reeaprocons.ro; s.c.reea@hotmail.com

TANIRA

În zona Unităţii militare

petreceri private - 0752-171277
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ocuitorii orașului, care au
lucrat în fabricile ce
constituiau odinioară

emblema Turzii, își pot povesti
amintirile, poveștile sau snoavele
pe care le-au trăit de-a lungul unei
vieți al cărei tipar l-a trasat
comunitatea industrializată în care
au învățat, au muncit, au iubit, au
râs și s-au întristat. 

Joi, 22 iunie, de la ora 18, la sala de
conferințe a Centrului Rațiu pentru
Democrație, din Turda, Piața 1
Decembrie 1918, nr. 1, s-a desfă-
șurat lansarea proiectului ”Povești
de fabrică” ce se va derula pe
durata a patru luni, până în 14
noiembrie. Proiectul beneficiază de
finanțare nerambursasabilă, acor-
dată de Administrația Fondului
Cultural Național. 

La lansare au participat circa 30 de

persoane, ce au reprezentat toate
categoriile de vârstă vizate ca și
public-țintă în acest proiect, de la
elevi la pensionari.

Inițiatorii proiectului, Florin Stan și
Emil Hălăștuan își propun să
exploreze ”memoria industrială” a
Turzii, prin organizarea unor
întâlniri în cadrul cărora foști
angajați ai fabricilor din oraș să
povestească experiențe de viață
trăite în timpul activității lor. 

Recompus prin mijloace specifice
istoriei orale, tabloul vieții dintr-o
comunitate industrială, precum cea
a Turzii, va face obiectul unei
culegeri de ”povești de fabrică”
tipărită în 150 de exemplare . 

Întâlnirile cu foștii salariați ai
fabricilor din Turda, prevăzute între
activitățile ce se vor derula în
cadrul proiectului vor fi găzduite
de fosta fabrică de bere și de

cafeneaua culturală ”La papion”
din Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1. 

Pe lângă culegerea de texte, se va
realiza și un catalog online (multi-
plicat pe 230 de dvd-uri) cu povești
de fabrică, culese prin metoda
interviului, a precizat coordona-
torul proiectului, profesorul Florin
Stan. 

Prin organizarea a două concur-
suri, unul de istorie orală, intitulat
”Cea mai interesantă poveste de
fabrică” și unul de fotografie, cu
imagini culese din fostele și
actualele fabrici din Turda ”tinerii
născuți după 1990, vor fi invitați să
intre în dialog cu seniorii orașului
(părinți, bunici, vecini) pentru a
culege „povești de fabrică”. 

Prin dramatizarea unor ”povești de
fabrică” se va crea și o piesă de
teatru ce se va juca în localități din
județele Cluj și Alba.

L
Sergiu JUCAN

Poveștile de fabrică, lansate pe orbita memoriei
colective a Turzii

coala Gimnazială ”Teodor Mură-
șanu” Turda încheie anul școlar
2016-2017 cu rezultate pe măsura

muncii depuse atât de elevi cât și de cadrele
didactice. Rezultatele obținute la concur-
suri și olimpiade sunt dovada evidentă a
faptului că instituția școlară își îndeplinește
pe deplin misiunea asumată. 

În numele Școlii, mulțumim părinților pen-
tru implicarea de care au dat dovadă și le
urăm tuturor elevilor o vacanță frumoasă,
nu înainte de a menționa încă o dată - spre
informarea comunității locale – numele
celor care au contribuit prin rezultatele
obținute la menținerea și creșterea
prestigiului Școlii ”Teodor Murășanu”
Turda:

Mențiune la concursul județean de reviste
scolare: Revista ,,NOI”  (echipa de
redacție: clasa a VI-a B - MARA IELCIU,
REBECA DAN, REBECA GĂINĂ,
ALEXANDRA MURĂŞAN, DARIA
ŞANDRU, DARIA MAREŞIU
Prof.Camelia Vesa)

Limba engleză:
Etapa județeană a olimpiadei:

1.Premiul II: DOROHOI DIANA 
2.Mențiune I:  DUMITRIU
CONSTANTIN 
3.Mențiune SUCIU ANDREI
4.Mențiune MIRCEA ANCA
Prof.Lucia Irimia

Olimpiada ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI:
faza judeţeană
- menţiune: GRUIAN MARIA – cl. A
VIII B
- participare: BULGĂR ANDREEA – cl.
a VIII B
profesori: Ana Corovei (biologie), Carmen
Szekely (fizică), Mihaela Hădărean (chimie)

Elevi participanți la faza județeană a
olimpiadei de educație tehnologică:
COJAN OLGA AMALIA - clasa a V-a -
Mențiune
POP TEODORAALEXANDRA - clasa a
VI-a - Mențiune
FLOREA ADRIANA MIHAELA - clasa a
VI-a
ICLEZAN MIRIAM - clasa a VI-a
Prof.Mariana Dărăban

Concurs educativ județean extrașcolar din
cadrul parteneriatului Erasmus + "Learning

through outdoor experience" - Creativity at
Work 
Premiul I: BÎLCU IONUȚ clasa a VI-a A
Mențiune I: BOLOS IULIA clasa a VI -a A
prof.Cristina Buzila

Concursul "Apa, o prioritate mondială "
BOAR VICTOR clasa a VI-a B - Premiul I
LAZĂR OVIDIU clasa a V-a B – Premiul
II
Prof.Alin Bîlcu

Olimpiada de biologie: 
- 5 elevi s-au calificat la faza judeţeană: -
DOROHOI  DIANA – cl. a VII B

-
MIRCEA ANCA – cl. a VII B

-
PAŞCU ALEXIA – cl. a VII B

-
CENAN LUANA – cl. a VII A

-
ŞINTEUAN DANIELA –cl. A VII A

Olimpiada Pământului: Concurs regional
interdisciplinar:
Clasa a V- a B - BRICIU GHEORGHE 
Clasa a V- a A - FOIA CLAUDIA

Clasa a VI-a B - MURĂŞAN
ALEXANDRA
- POP TEODORA
- ŞANDRU DARIA

Concursul „Apa – o prioritate mondială” –
organizat de Colegiul „Emil Negruţiu”
Turda, secţiunea postere:
POP DRAGOŞ – cl. a VIII B
SUCIU ANDREI – cl. a VIII B
Profesor: Ana Corovei

Trupa VECTOR IN FABULA (gimnaziu)  
Mențiune pentru spectacol la Festivalul
Regional de Teatru ”Alter Ego” 
Premii de interpretare: RAREȘ GHICA
(premiul I), TANIA PETRACHE, OLGA
COJAN (mențiuni)
Coordonator: prof. Octavian Gruian

Trupa VECTOR IN FABULA jr.(ciclul pri-
mar)
Premiul I la Festivalul Regional ,,Pe scena
teatrului”
Mentiune la Festivalul Regional de teatru
,,Alter Ego”
Mentiune pentru interpretare MĂRIUȚĂ
VERONICA, clasa a III-a B
Prof. înv. primar Dorina Vitaliș

Ş

Rezultatele elevilor Şcolii Teodor Murăşanu 
la concursuri şi olimpiade
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rin sentinţa penală nr
394/28.10.2016 a Judecă-
toriei Turda, definitivă prin

respingerea ca neîntemeiate a  ape-
lurilor prin Decizia penală nr
311/2017 a Curţii de Apel Cluj, incul-
patul Gherman Andrei Marius a fost
condamnat la o pedeapsă de 1 an 6
luni închisoare, pentru comiterea
infracţiunii de influenţarea declara-
ţiilor prevăzută de art 272 alineat 1
Cod penal. 

Prin sentinţa penală nr
394/28.10.2016 a Judecătoriei Turda,
definitivă prin Decizia penală nr
311/2017 a Curţii de Apel Cluj s-au
reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 678/P/2016 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Turda, înregistrat la Judecătoria
Turda în data de 06.06.2016 cu nr.
3057/328/2016, s-a dispus trimiterea
în judecată a inculpatului Gherman
Andrei Marius pentru săvârşirea
infracţiunilor de influenţarea declara-
ţiilor şi ameninţare, fapte prevăzute
de art. 272 alin. 1 din Codul penal şi
art. 206 alin. 1 din Codul penal, cu
aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal,
totul cu  aplicarea art. 38 alin. 1 din
Codul penal.

Prin actul de sesizare a instanţei
s-a susţinut următoarea stare de fapt:
In perioada martie – mai 2016,
repetat, inculpatul a proferat amenin-
ţări cu acte de violenţă şi gesturi
ameninţătoare la adresa persoanei
vătămate OFS, a  adresat acestuia
invective şi injurii în locuri publice,
cu scopul de a-l costrânge să retragă
plângerea penală sau să-şi schimbe
declaraţiile formulate împotriva
numitului RO

S-au avut in vedere urmatoarele
probe declaraţiile persoanei vătămate
OFS, declaraţiile martorilor  BDV,
BNS, DMV, OCS, NR, OPC, OG și
LLS, înregistrările video ale camere-
lor de supraveghere montate pe
clădirea Primăriei Turda, în sensul
giratoriu de pe strada Dr. I. Rațiu și în
stația peco ESO, procese verbale de
vizionare a înregistrărilor video, pro-
cese verbale de redare a convorbirilor
telefonice purtate de inculpat, inter-
ceptate în dosarul penal 1823/P/2016
, declarațiile inculpatului.

Prin incheierea din data de
06.07.2016 s-a dispus inceperea jude-
catii fata de inculpat.

Persoana vatamata OFS nu s-a
constituit parte civila in cauza.

Inculpatul si-a exercitat dreptul la
tacere.

Au fost audiati persoana vatamata
f 36, martorii BNS f 38, OCS f 39,
OPC f 41, LLS f 27,  OG f 33 , TBM
f 40,  DBV  f 56 , DMS f 55 .

S-a facut aplicarea prevederilor
art 383 alin 3 C pr pen fata de declara-
tia martorului NR.

S-a respins audierea ca martor a
numitului RO cu teza probatorie –
RO nu cunostea despre plangerea lui
OF cu privire la el si Gherman Andrei
nu stia de la RO despre aceasta plan-
gere.

Avocatul inculpatului a solicitat
schimbarea incadrarii juridice in
infractiunea de razbunare pentru aju-
tor dat justitiei prev de art 274 C pen.

Persoana vatamata, in sedinta din
data de 12.10.2016 a aratat ca isi
retrage plangerea penala prealabila.

Analizand materialul probator al
cauzei, se retine urmatoarea stare de
fapt:

Persoana vatamata a fost audiata
ca martor intr-o cauza penala in care
numitul RO  a fost arestat.

In legatura cu aceste declaratii, in
scopul modificarii acestora in
favoarea lui RO, a intervenit inculpa-
tul. In acest sens, s-a folosit de
amenintarea ca o va supune la agre-
siuni pe persoana vatamata pentru a-
si retrage “plangerea”, ca “ il va bate”

l-a injurat “mortii matii de sifon”, a
facut fata de el semne percepute de
persoana vatamata in sensul ca “ii
arata el lui”. Amenintarile cu bataia in
scopul retragerii plangerii, inculpatul
le-a facut fie direct, fie prin inter-
mediul martorului BDV. Aceste fapte
s-au comis in data de 23.03.2016,
06.04.2016.

Instanta retine aceasta stare de
fapt avand in vedere urmatoarele
probe: declaratiile persoanei vatamate
din cursul urmaririi penale si din fata
instantei de judecata, (filele 15 dos
up, 36 ), ale martorei OC , ale mar-
torului BD din cursul urmaririi penale
f 35, ale martorilor BN, OG, LL.
Acestea se coroboreaza cu intercep-
tarile, process verbal f 53 “ N a luat
panica”.

In aceste probe  se arata ca per-
soana vatamata “constant primesc
amenintari de la Gherman Andrei ca
ar fi bine sa-mi retrag reclamatia
pentru a nu fi supus la agresiuni” f 15,
in data de 23.03.2016, BD i-a trans-
mis persoanei vatamate ca Gherman
Andrei “il cauta sa-l bata din cauza
plangerilor lui despre  RO care a fost
arestat”, “il bate daca nu retrage plan-
gerea”, “il intoarce pe dos”. In
aceeasi perioada inculpatul l-a numit
pe persoana vatamata “sifon “ –
“matii de sifon”, i-a facut semne ca ii
arata el, “ca a spus infractiuni pe care
le-a facut RO si sta la puscarie”.
Aceasta declaratie a persoanei vata-
mate din cursul urmaririi penale, f 15,
17, 18 – si-a mentinut-o in fata instan-
tei de judecata , fila 36, subliniind ca
Gherman Andrei i-a spus sifon, in
legatura cu o plangere penala, ca i s-a
spus ca Gherman i-a transmis ca il va
bate daca nu isi retrage plangerea.

Declaratia persoanei vatamate se
coroboreaza cu declaratia martorului
BD din cursul urmaririi penale – care
a aratat ca Gherman Andrei “l-a intre-
bat unde este Oltean ca vrea sa-l bata
pentru ca a dat declaratii despre RO,
ca acesta este arestat, ca vrea sa-si
retraga O”, “il va bate cu palma pen-
tru ca a declarat de RO”. In fata
instantei de judecata, martorul a mo-
dificat sensibil declaratia , eliminand
legatura cu situatia lui RO, aratand ca
poate a scris politistul, care l-a intre-
bat despre posibilul scop al lui
Gherman Andrei, ca el, martorul a
spus doar ca ar fi posibila o astfel de
explicatie. A mai aratat ca a semnat
fara sa citeasca, desi a scris ca a citit
si semnat. In lipsa unor alte elemente
obiective care sa-I justifice schim-
barea declaratiei, instanta nu poate
accepta ca un profesionist , un organ
de cercetare penala a scris aspecte
nereale intr-o declaratie de martor,
atat datorita pregatirii acestuia,
raspunderii penale de care acesta este
constient, cat si numai  prin prisma
faptului ca stie ca declaratia urmeaza
a fi citita de cel care o da. 

De asemenea, nu se poate accepta
ca o persoana cu studii medii, in vars-
ta de 35 de ani, a putut sa semneze o
declaratie in fata unui organ de cer-
cetare penala fara  a o citi, a scrie per-
sonal ca a citit-o, fiindu-I atrasa si ast-
fel atentia asupra insemnatatii actiunii
sale (in cazul in care juramantul
depus ca martor nu a fost suficient).
Simpla sustinere ca nu a citit este
contrazisa de cele expuse anterior,
neputand a fi retinute. Ca urmare,
instanta va avea in vedere declaratia
din cursul urmaririi penale data de
martorul B.

Scopul atitudinii vadit agresive a
inculpatului a fost subliniat si de mar-
tora OC care a aratat ca persoana
vatamata i-a spus ca acesta urmareste
“sa-si retraga plangerea”.

Aceste amenintari cu privire la
persoana inculpatului, exprese in con-
tinut – il va bate, intoarce pe dos – au
fost suplimentate de gesturi cu pum-

nul catre persoana vatamata, de inju-
raturi proferate in prezenta acestuia –
asa cum reiese din declaratiile mar-
torului BN – semne cu pumnul f 36,
38, OG – a facut referire la organele
genitale feminine  f 45, LL a injurat f
41.

Acesti trei martori au aratat, si ei,
ca nu au citit declaratia de la politie,
desi este mentionat, scris de ei : sem-
nez dupa citire”. Instanta mentine
observatiile cu privire la acest aspect,
aratate in privinta martorului B –
martorii au invocat ca politistul a
scris, invocand o culpa a acestuia,
nedovedita; politistul care a luat
declaratia se bucura de prezumtia de
profesionalism, fiind tinut cel putin
de cerinta citirii declaratiei de catre
cel care urmeaza sa o semneze; invo-
carea de catre persoane in varsta de
35 de ani, 52 de ani, respective 47 de
ani a motivului ca nu au citit un act
public pe care l-au semnat, dupa ce
le-a fost atrasa atentia asupra acestu-
ia, prin  juramant, prin cerinta de a
scrie personal ca au citit, nu este de
natura a inlatura declaratia din faza de
urmarire penala data de acesti mar-
tori. 

Motivul invocat in fata instantei
nu este suficient pentru a le inlatura
sustinerile din cursul urmaririi
penale, fiind un motiv care nu poate fi
acceptat din partea unor persoane
adulte, care au studii medii, care pot
aprecia insemnatatea si urmarile
actiunilor lor, neputand fi acceptat, in
aceste  conditii, ca au avut un com-
portament infantil, ci mai degraba, ca
incearca sa minimalizeze actiunile
inculpatului, data fiind considerarea
relatiei lor de prietenie.

In privinta inscrisurilor depuse de
catre Ministerul Public cu privire la
urmarirea penala desfaurata pentru
marturie mincinoasa in privinta unor
martori, acestea nu schimba cele
aratate de instanta cu privire la pro-
bele din cursul urmaririi penale avute
in vedere de catre instanta de judeca-
ta.

In cauza au mai fost audiati mar-
torul D, dar instanta retine ca acesta
nu putea observa ce se intampla in
spatele sau, in timp ce se deplasa pe
directia inainte, spre autoturism, ast-
fel incat nu se va tine seama de
declaratia acestuia.

Instanta nu tine seama nici de
imaginile – plansa foto – inregistrate
de camerele de luat vederi de la ben-
zinaria ESO, acestea neavand o rezo-
lutie suficient de buna pentru identifi-
care.

De asemenea, declaratiile marto-
rilor N  si O, nu sunt relevante in pri-
vinta faptei retinute in sarcina incul-
patului.

Inculpatul a fost audiat in cursul
urmaririi penale, nerecunoscand
comiterea infractiunilor.

Instanta apreciaza ca atitudinea sa
a fost de ascundere a adevarului,
avand in vedere sustinerea acestuia ca
nu a zis la telefon despre retragerea
unei plangeri – f 21 -, aspect vadit
neadevarat fata de procesul verbal de
interceptare f 53.

In aparare s-a incercat sa se
demonstreze ca Gherman Andrei nu
cunostea ca RO are o cauza penala in
care este implicata si persoana vata-
mata. Fata de declaratia persoanei
vatamate, a martorei OC, a martorului
B, a procesului verbal de interceptare
nu se poate retine acest aspect.
Martorii au aratat ca inculpatul este
var cu RO, persoana vatamata a aratat
ca acesta a fost arestat, astfel incat
este posibil, credibil, ca acesta sa stie
cine anume este implicat in calitate de
martor in ancheta penala.

Instanta retine ca gesturile cu
pumnul, injuraturile, cuvintele “il va
bate ca pe femei”, “il intoarce pe dos”
se incadreaza in sintagma “fapta cu

efect vadit intimidant”, reprezentand
o constrangere morala asupra per-
soanei vatamate, urmarind retragerea
declaratiilor dintr-o cauza penala (cea
privindu-l pe RO).

Fata de aceasta stare de fapt este
evident ca incadrarea juridica  corec-
ta este cea prevazuta de art 272 alin 1
C pen, fiind retinuta existenta scopul
special, care nu exista in continutul
infractiunii de razbunare pentru ajutor
dat justitiei prev de art 274 C pen.

Fapta inculpatului care in perioa-
da 23.03.2016 - 06.04.2016  prin
fapte vadit intimidante, constand in
amenintarea cu bataia, in gesturi cu
pumnul, in injuraturi a solicitat per-
soanei vatamate sa-si retraga decla-
ratiile dintr-o cauza penala privind o
alta persoana constituie infractiunea
de influentarea declaratiilor prev de
art 272 alin 1 C pen, fapta comisa cu
intentie directa, prin scopul special
existent, urmarind obtinerea retragerii
declaratiilor, modificarea acestora in
favoarea persoanei cercetate in cauza
aceea.

La individualizarea judiciara a
pedepsei, conform dispozitiilor art 74
C pen, s-a  tinut seama de impreju-
rarea ca inculpatul nu are antecedente
penale, ca are 27 de ani, ca a fost ares-
tat preventiv timp de 5 luni, ca infrac-
tiunea comisa este grava, fiind de
natura a afecta realizarea justitiei (dar
se are in vedere ca o hotarare judeca-
toreasca se sprijina, de cele mai multe
ori, pe mai multe probe).

Conform art 386 C pr pen s-a
respins ca neintemeiata cererea de
schimbare a incadrarii juridice.

In baza art 272 alin. 1 C pen,
influentarea declaratiilor a fost con-
damnat  inculpatul GHERMAN
ANDREI MARIUS - la o pedeapsa
de 1 an 6 luni inchisoare.

Fata de persoana inculpatului, de
imprejurarea ca nu are antecdente
penale, ca si-a exprimat acordul sa
presteze munca in folosul comunitatii
fara plata, ca instanta a considerat ca
acesta se poate indrepta fara exe-
cutarea in regim de detentie a pedep-
sei, in baza art 91 C pen s-a dispus
suspendarea sub supraveghere  a exe-
cutarii pedepsei pentru 3 ani 6 luni
termen de supraveghere stabilit
potrivit art 92 alin 2 C pen si  a atras
atentia inculpatului asupra prevede-
rilor art 96 C pen  referitoare la revo-
carea suspendarii sub supraveghere  a
executarii pedepsei.

Potrivit art 93  alin 1 C pen a fost
obligat  inculpatul  la urmatoarele
masuri de supraveghere prev de lit a-
e , datele fiind comunicate Serviciului
de probatiune de pe langa Tribunalul
Cluj
a) să se prezinte la Serviciul de
Probaţiune de pe lângă Tribunalul
Cluj, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului
de probatiune desemnat cu suprave-
gherea sa
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea
locuinţei şi orice deplasare care depă-
şeşte 5zile 
d) să comunice schimbarea locului de
muncă;
e) să comunice informaţii si docu-
mente  de natură a permite controlul
mijloacelor sale de existenţă.

Conform art 92 alin 2 lit a C pen
a fost obligat  inculpatul sa urmeze un
curs de pregatire scolara ori de califi-
care profesionala, pentru integrarea
acestuia in societate fiind necesar sa
aiba posibilitatea de a avea o ocupatie
remunerate, studiile liceala pe care le-
a absolvit dovedindu-se insuficiente
in acest scop.

Conform art 92 alin 2 lit b C pr
pen a fost obligat inculpatul sa frec-
venteze un program de reintegrare
sociala derulat de Serviciul de Proba-
tiune Cluj ori organizat in colaborare
cu institutii din comunitate.

Conform art 93 alin 2 lit d C pen
a fost obligat inculpatul sa nu
paraseasca teritoriul Romaniei, fara
acordul instantei, pe durata termenu-
lui de supraveghere.

In baza art 93 alin 3 C pen a fost
obligat  inculpatul la 100 zile munca
in folosul comunitatii, fara plata, la
Primaria Turda, ori la Primaria
Campia Turzii .

Potrivit art 55 alin 1 lit a C pen,
art 66 alin 1 lit n C pen s-a  interzis
inculpatului dreptul de a comunica cu
persoana vatamata OFS, cu martorii
OC, BDV, BNS, OG, LLS , precum si
de a se apropia de acestia la o distan-
ta mai mica de 50 metri pentru o
perioada de 2 ani – pedeapsa comple-
mentara. Este necesara aceasta
pedeapsa complementara, pentru a
sprijini integrarea inculpatului in
societate, pentru a nu-l pune in situatii
care sa poata duce la reiterarea com-
portamentului infractional.

Conform art 65 alin 1  C pen, art
66 alin 1 lit n C pen va interzice incul-
patului dreptul de a comunica cu per-
soana vatamata OFS, cu martorii OC,
BDV, BNS, OG, LLS, precum si de a
se apropia de acestia la o distanta mai
mica de 50 metri – pedeapsa acce-
sorie. Este necesara aceasta pedeapsa
accesorie, pentru a sprijini integrarea
inculpatului in societate, pentru a nu-
l pune in situatii care sa poata duce la
reiterarea comportamentului infrac-
tional

Conform art 55 alin 1 lit c C pen,
art 70 C pen s-a  aplicat pedeapsa
complementara a publicarii hotararii
definitive de condamnare de catre
inculpat, in extras, o singura, data, in
cotidian local. Aceasta pedeapsa
complementara este necesar sa spri-
jine atat reeducarea inculpatului prin
expunerea faptei sale, in public, cat si
pentru prevenirea comiterii de fapte
similare de catre alte persoane, prin
publicarea urmarii legale, acestea
putand sa-si indrepte comportamen-
tul.

In baza art 396 alin 6 C pr pen, art
16 lit g C pr pen, s-a  incetat procesul
penal pornit impotriva inculpatului
GHERMAN ANDREI MARIUS pen-
tru comiterea infractiunii de ame-
nintare prev de art 206 alin 1 C pen cu
aplicarea art 35 alin 1 C pen deoarece
persoana vatamata OFS si-a retras
plangerea penala prealabila. Persoana
vatamata si-a retras plangerea penala
prealabila, iar conform art 206 alin 2
C pr pen, actiunea penala se exercita
la plangerea penala prealabila a per-
soanei vatamate. 

Conform art 158 alin 1 C pen,
retragerea plangerii penale prealabile
poate interveni in cazul infractiunilor
pentru care punerea in miscare a
actiunii penale se face la plangerea
penala prealabila. Retragerea plan-
gerii penale prealabile inlatura
raspunderea penala.

Conform art 241 alin 1 ind 1 lit a
C pr pen s-a  constatat ca masura
arestarii preventive luata fata de
inculpat inceteaza de drept la pro-
nuntarea prezentei hotarari.

Conform art 399 alin 3 lit b C pr
pen s-a dispus punerea de indata in
libertate a inculpatului daca nu este
arestat in alta cauza.

Potrivit art 399 alin 4 C pr pen
hotararea pronuntata in conditiile alin
1-3 cu privire la masurile preventive
este executorie.

Conform art 72 C pen s-a  dedus
din durata pedepsei aplicate durata
retinerii si a arestului preventiv, din
data de 13.05.2016 la zi.

In baza art 274 alin 1 C pr pen a
fost obligat  inculpatul la cheltuieli
judiciare catre stat de 1500 lei.

In baza art 275 alin 1 pct 2 lit b C
pr pen a fost obligata  persoana vata-
mata la 100 lei cheltuieli judiciare
catre stat.

EXTRAS DIN SENTINŢA PENALĂ NR 394/28.10.2016 A JUDECĂTORIEI
TURDA, DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA PENALĂ NR 311/A/28.02.2017  

A CURŢII DE APEL CLUJ

P
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Pe Caius Moldovan îl cunosc de
aproape 10 ani. Am fost colegi,
puţină vreme ce-i drept, dar
ne-am mai întâlnit de-a lungul
timpului graţie pasiunilor noastre. 

Dacă mă gândesc la Caius mă
gândesc automat la volei şi mă
bucur să văd că marea sa pasiune
a prins contur, iar astăzi e un
antenor respectat şi pus pe fapte
mari! Şi mă bucur, de asemenea,
că astăzi, după foarte mult timp,
am avut ocazia să vorbesc cu
prietenul şi colegul Caius
Moldovan şi să realizez un
interviu cu profesorul şi antre-
norul Caius Moldovan, omul  care
a făcut din pasiunea sa pentru
volei o meserie!

Denisa Mărginean: Caius,
spune-le cititorilor noştri de ce ai
ales voleiul şi nu alt sport. De
unde pasiunea pentru volei?
Caius Moldovan: Cu siguranţă
nu din întâmplare am ales acest
sport (râde). Am practicat 15 ani
această ramură sportivă cu mare
drag la LAPI DEJ unde am şi
obţinut 3 medalii de aur la divi-
ziile minivolei cadeţi şi juniori!

D.M: După foarte multă vreme,
voleiul îşi face loc în peisajul
sportiv turdean. Câtă muncă se
ascunde în spatele acestei
realizări?
C.M: Ȋntr-adevăr, Turda are o
tradiţie în voleiul feminin,
încercăm să readucem Turda
acolo sus unde a fost în urmă cu
câţiva ani, sigur că sperăm încet,
încet prin rezultatele bune să
dovedim acest lucru. Cu toate
acestea nu este uşor pentru că este
nevoie de multă muncă şi
sacrificii şi, în plus, mai trebuie să
aduci uneori şi bani de acasă, să
laşi totul deoparte şi să te
dăruieşti sută la sută! Încerc să le
imprim şi copiilor această
pasiune, am început să fac o grupă

de fete acum 4 ani la Turda şi pot
să spun că într-un timp destul de
scurt am reuşit să obţinem
rezultate mulţumitoare adică
calificări la turneele semifinale
din cadrul campionatelor naţio-
nale, vicecampioni naţionali. Dar
toate acestea le-am obţinut cu
foarte multă muncă, stăm în sala
de sport câte 4 ore pe zi, în
weekend la fel şi în vacanţe!

D.M: Aţi avut un an compe-
tiţional reuşit, cu rezultate foarte
bune. Spune-ne care a fost cel mai
important moment?
C.M: Da, cred că a fost cel mai
lung şi greu an competiţional. Aşa
l-am simţit. Sincer aş avea două
momente importante, primul
moment a fost o etapă din cadrul
campionatului naţional de volei
divizia cadete, în care aveam
nevoie de victorie pentru a ne ca-
lifica la turneul semifinal,  cu CS
Ocna Mureş, în deplasare, dar
vreau să menţionez că la Turda
ne-au bătut cu 3-0 ! Deci clar că
era un meci decisiv, cu miză. Am
avut câştig de cauză învingând
echipa gazdă cu 3 -0 după un
meci bun în care fetele s-au
ridicat la pretenţiile mele, au fost
motivate şi hotărâte să se califice
la semifinală!
Al doilea moment cheie care ne-a
adus şi medalia de argint a fost în
luna mai, meciul cu Târgovişte în
care am fost conduşi cu 2-0  şi am
revenit pe tabelă câştigând meciul
cu 3-2 ! A fost un meci tensionat
care m-a obligat să trec prin
diferite stări, dar fetele m-au
surprins plăcut în acel meci ! Cred
că ne-am dorit mai mult victoria
şi aşa a fost!

D.M: Cum vezi perspectivele
acestui sport în Turda?
C.M: Din punctul meu de vedere,
atâta timp cât suntem interesaţi să
facem treabă sunt convins că
lucrurile vor merge bine, avem şi

obligaţia să ne menţinem acolo
sus în urma rezultatelor acestui
sezon!

D.M: Ştiu că acum sunteţi în
vacanţă, ce urmează pentru CSS
Turda în perioada următoare?
C.M: Un turneu amical în Franţa
în perioada 7 -15 iulie, după care
un cantonament la munte în 4 -11
august !

D.M: Care sunt greutăţile pe care
le întâmpini ca antrenor?
C.M: (Râde) Ca antrenor? Aş
spune că trebuie să fiu antrenor,
psiholog, medic, manager, conta-
bil, statistician, uneori mamă şi
tată, trebuie să fac rost de
sponsorizări! Nu e uşor să lucrezi
cu copiii, mai ales cu fetele! Mi-ar
plăcea să mă gândesc doar la cum
să  pregătesc echipa, să fac tactica
de meci, să fac planul de
antrenament, dar nu ne permitem
aşa ceva! Greu găseşti pe cineva
care să facă sacrificiile astea
pentru că nu sunt motivaţi
financiar! Dar, sincer, am un
căpitan de echipă care mă ajută şi
e foarte implicată!

D.M: Care este cea mai mare
provocare profesională?
C.M: Sper să dau cât mai multe
sportive spre loturile naţionale şi
să am rezultatele pe care le-am
avut ca şi sportiv!

D.M: Care sunt obiectivele
pentru noul sezon?
C.M: Cel puţin un sezon la fel de
bun ca şi acesta care s-a încheiat!
În final vreau să le mulţumesc
celor care ne-au sprijinit şi moral
şi financiar, vreau să mulţumesc
colegului meu Lazăr Alexandru
pentru sprijinul şi încrederea pe
care mi-o oferă, doamnei direc-
toare de la Liceul Teoretic "Liviu
Rebreanu" Turda, Candrea
Angela, mulţumesc şi părinţilor şi
în mod deosebit şi respect

doamnei directoare Gabriela Rusu
şi colegilor care ne susţin în
activitatea pe care o desfăşurăm!
Mulţumesc echipei pentru
seriozitatea şi dăruirea de care au
dat dovadă în acest sezon !

Lotul echipei: Mircea Malina (c),
Moldovan Patricia, Ciungan De-
nisa, Crisan Diana, Dreve Raluca,
Anca Larisa, Mircea Alexia, Paş-
ca Oana, Gheti Antonia, Andre-
escu Ioana, Balea Adriana.

Antrenorul Caius Moldovan: "Turda are o tradiţie în voleiul feminin,
încercăm să-l readucem acolo sus unde a fost în urmă cu câţiva ani"

Între 23-25 iunie 2017, la Constanţa va
debuta prima etapă a Circuitului Naţional
de mini-rugby ediţia 2017. Jocurile se vor
disputa pe Stadionul Constructorul
Cleopatra, la trei categorii de vârstă: U8,
U10 şi U12. În total la această primă etapă
vor participa 25 de echipe, 7 la categoria de
vârstă U8, 8 la categoria U10 şi 10 la U12. 

Vor fi prezenţi peste 300 de copii, care vor
juca mini-rugby după următorul program:
24 iunie 2017 – ora 10:00 meciuri in grupe
25 iunie 2017 – ora 10:00 finalele
25 iunie 2017 – ora 13:00 Festivitatea de
premiere

Echipe participante
COPII  U8 (2009 şi mai mici)
1. ACS Soimii Bucureşti
2. CSO Pantelimon

3. CS Warriors Timişoara 
4. CSS Bârlad
5. CS Soimii Câmpia Turzii 
6. CSM Suceava
7. CSO Ovidiu Constanţa

COPII U10 (2007-2008)
1. ACS Soimii Bucureşti
2. CSO Pantelimon
3. CS Warriors Timişoara 
4. CSS Bârlad

5. CS Rugby Săcele
6. CSM Suceava
7. CSO Ovidiu Constanţa
8. CSM Câmpia Turzii

COPII U12 (2005-2006)
1. ACS Soimii Bucureşti
2. AS  Victoria Cumpăna Constanţa 
3. CSO Pantelimon
4. CS Warriors Timişoara
5. CSS Bârlad
6. RC Arieşul Mihai Viteazu
7. RC Antonio Jr.
8. CS Rugby Săcele
9. CSS Gura Humorului
10. Amicii Suceava

"Ne dorim să obişnuim copiii cu
turneele puternice, să punem în practică
ceea ce lucrăm la antrenamente", a precizat
antrenorul Alex Corţ înaintea turneului.

Şoimii Câmpia Turzii, CSM Câmpia Turzii şi RC Arieşul Mihai
Viteazu participă la Circuitul Naţional de mini-rugby

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN
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În perioada 14-18 iunie, Sala
Sporturilor "Romeo Iamandi"
din Buzău a găzduit Turneul
Final dedicat juniorilor II.
Potaissa Turda a făcut  parte
din grupa I şi s-a confruntat
cu CSS Odorhei, CSS
Sighişoara şi CSM Progresul
Băileşti.

Rezultatele înregistrate în
grupa I:

Miercuri, 14 iunie:
CSS Odorhei- Potaissa Turda
24-34 (12-13)
CSS Sighişoara- CSM
Progresul Băileşti 35-28 (16-
17)

Joi, 15 iunie:
Potaissa Turda-CSM
Progresul Băileşti 38-30 (20-
13)
CSS Odorhei- CSS
Sighişoara 26-26 (16-14)

Vineri, 16 iunie:
CSS Sighişoara- Potaissa
Turda 34-30 (17-17)
CSM Progresul Băileşti- CSS
Odorhei 33-28 (14-14)

Sâmbătă, 17 iunie, în prima
semifinală,  CSS Sighişoara a
fost învinsă de CS Ştiinţa
Municipal Bacău, scor 28-36
(11-17), iar Potaissa Turda a
pierdut în faţa formaţiei CSM
Bucureşti, scor 25-31 (12-
14).

Duminică, 18 iunie, în finala
mică, Potaissa Turda a învins
CSS Sighişoara, scor 30-29
(15-17) iar  CSM Bucureşti a
învins CS Ştiinţa Municipal
Bacău, scor 31-27 (13-14).

Podiumul arată astfel:
1.CSM Bucureşti
2.CS Ştiinţa Municipal Bacău
3.Potaissa Turda

Medalie de bronz pentru Juniorii II de la Potaissa Turda 

Aproape 200 de șahiști, cu vârste cuprinse
între 8 și 18 ani, au participat la cea de-a treia
ediție a competiției de șah ”Cupa Salina
Turda”.

Concursul, ce a debutat sâmbătă, 17 iunie, la
baza de tratament de la Salina din Turda s-a
încheiat marți, 20 iunie, cu festivitatea de
premiere a câștigătorilor, desfășurată cu
începere de la ora 13.30. Laureații de la cele
trei categorii de vârstă, respectiv până la 8
ani, între 8 și 10 ani și 10 – 18 ani și-au
primit premiile în prezența primarului Turzii,
Cristian Matei. Pe lângă acesta, la ceremonie
au asistat Simona Baciu, directorul societății
Salina Turda, precum și reprezentanții orga-
nizatorilor, antrenorul Marin Fântână, de la
Șah Club Potaissa – director al competiției și
arbitrul Alin Toma. 

S-au acordat premii în bani pentru primii
zece clasați la fiecare din cele trei categorii.    

Rezultate: 
Până la 8 ani, inclusiv:
1. Darius Torok-Brândușan (Voința Satu
Mare) - 7 puncte
2. Tudor Mihai Mihăescu-Duță (Clubul de
Șah Deva) - 5,5 puncte
3. Andrei-Mihai Străjan - (Șah Club Potaissa
Turda) - 5 puncte

8-10 ani, inclusiv
1. Marius Codreanu (Republica Moldova) -
6,5 puncte
2. Andrei Filip (Micul Șahist Iași) - 6 puncte
3. Dragoș-Matei Boeru (CSȘ Viitorul Cluj-
Napoca) – 5 puncte

11-18 ani, inclusiv
1.Laurențiu Bobocea (CSȘ Viitorul Cluj-
Napoca) – 5,5 puncte
2. Alexandru Balaban (Șah Club Vados
Arad) – 5,5 puncte
3. Teodor Szocs (CSM Ploiești) – 5,5 puncte  

Festivalul Internațional de șah
Cupa Salina Turda 2017 - ediția 
a III-a: Câștigători din România 

și din Republica Moldova

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

În week-end-ul 17-18 iunie 2017
Delfinii turdeni au participat la Cupa
Ups-Gura Humorului, care a avut aprox-
imativ 180 de sportivi din Suceava, Iaşi,
Ucraina, Baia Mare, Satu Mare, Gura
Humorului şi Turda. Delfinii turdeni au
câştigat în această competiţie 31 de
medalii: 15 de aur, 9 de argint, 7 de
bronz, 3 cupe pentru cel mai bun sportiv
al categoriei şi 2 locuri trei la cel mai
bun sportiv al categoriei, respectiv: 

- Maria Lupea- 2 de aur, 4 de argint şi
cupa pentru cel mai bun sportiv al cate-
goriei 2010 feminin;
- Cristiana Bucur- 4 de bronz şi locul 3
pentru cel mai bun sportiv al categoriei
2009 feminin;
- Şerban Metea- 5 de aur, 1 de argint şi
cupa pentru cel mai bun sportiv al cate-
goriei 2009 masculin;
- Maria Fetiţă-Ripea- 1de aur, 1 de

argint, 1 de bronz şi locul 3 pentru cel
mai bun sportiv al categoriei 2008
feminin;
- Mihai Preduţ- 1 de argint;
- Mădălina Drevar- 2 de argint şi 2 de
bronz;
- Denisa Straja- 7 de aur şi cupa pentru
cel mai bun sportiv al categoriei 2003-
open feminin;
- Alexia Băbălău, Alexia Moldovan,
Sonia David, Rareş Deac şi Anais Urcan
au avut de asemenea o evoluţie bună,
unii dintre ei clasându-se pe locul 4. 

“Până în luna septembrie când începem
un nou sezon competiţional vom
continua să ne antrenăm, sper eu că din
ce în ce mai bine, astfel încât şi
rezultatele noastre să fie din ce în ce mai
bune”, a menţionat pentru Ziarul 21,
Petric Alexandru, antrenorul delfinilor
turdeni.   

Prima reuniune și 11 medalii
pentru Delfinii turdeni
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În perioada 14-17 iunie 2017, la Zagreb
(Croaţia) a avut loc  Campionatul
European de Judo Veterani – concursul
individual. La concurs au participat în total
790 de sportivi. Ca şi număr de
participanţi clasamentul a fost condus de
Franţa – 210 sportivi, Italia – 96 de
sportivi şi Germania – 71 de sportivi. 

România a fost reprezentată de 8 sportivi
şi în final a ocupat locul 18 din 31 de ţări.
Locurile fruntaşe au fost ocupate de
Franţa: 24 medalii de aur, 21 de argint şi
30 de bronz, Rusia: 10 medalii de aur, 12
de argint şi 14 de bronz şi Germania: 8
medalii de aur, 11 de argint şi 12 de bronz.

Câmpia Turzii a contribuit la lotul
României cu 2 sportivi: Furtună Nicolae şi

Nagy Alpar - antrenor de Judo la CSM
Câmpia Turzii.

Furtună Nicolae a participat la categoria
M1 -81kg şi după ce a trecut în primul tur
de un reprezentant al Ucrainei, a fost
învins de un francez, care în final a
câştigat locul 1.

Nagy Alpar, antrenorul de Judo de la CSM
Câmpia Turzii a participat la categoria M2
-73kg şi a fost învins în turul al doilea de
un reprezentant al Rusiei care în final s-a
clasat pe locul 3.

“Mulţumim sponsorilor noştri fără de care
nu am fi putut participa la acest mare con-
curs”, a declarat antrenorul de la CSM
Cîmpia Turzii, Nagy Alpar.

După ce săptămâna trecută s-au impus pe
teren propriu, în meciul tur cu Lăpuşul
Târgu Lăpuş, scor 8-0, alb-negrii s-au
deplasat sâmbătă, 24 iunie, pentru manşa
secundă.

Într-o atmosferă de sărbătoare, elevii lui
Marius Popescu au evoluat fără emoţii şi
au reuşit să se impună cu 6-0.

Universitatea a deschis scorul în minutul
15, graţie reuşitei lui Takacs, iar la pauză
clujenii au intrat cu un avans minim, scor
0-1.

La cinci minute de la reluarea partidei,
Hîmpea a majorat diferenţa, iar Giurgiu a
fructificat o lovitură de la 11 metri şi în
minutul 59 tabela afişa 0-3.

Dorin Goga a reuşit dubla, iar scorul final
a fost stabilit în minutul 90+2 când
Budăcan l-a lăsat fără replică pe
goalkeeperul gazdelor şi a înscris pentru
6-0.

Cu scorul general de 14-0, Universitatea
Cluj a promovat în al treilea eşalon fotba-
listic.

Furtună Nicolae şi Nagy Alpar 
au participat la Campionatul
European de Judo Veterani

Universitatea Cluj a promovat 
în Liga a III-a

Joi, 22 iunie,  a avut loc ceremonia de
deschidere a exerciţiului bilateral româno-
american Dacian Eagle 2017, se anunţă pe
pagina de facebook a Bazei 71 Aeriană. 

Exerciţiul româno-american Dacian Eagle
se desfăşoară în perioada iunie-august la
Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

La Dacian Eagle 2017 participă aproxima-
tiv 200 de militari români, piloţi şi perso-
nal tehnic, cu aeronave MiG-21 LanceR şi
elicoptere,  IAR-330 Puma (SOCAT şi
MEDEVAC) aparţinând Bazei 71 Aeriene,

şi circa 300 de militari americani cu
aeronave F-15 şi tehnica de deservire
aferentă, aparţinând 159th Fighter
Squadron Jacksonville Air National
Guard, Florida.

Exerciţiul bilateral oferă posibilitatea mil-
itarilor români de a exersa tehnicile,
tacticile şi procedurile standard asociate
operaţiilor aeriene, în conformitate cu
standardele NATO, prin executarea
zborurilor în comun cu partenerul
american.

Foto: Adela Mureşan

A avut loc ceremonia 
de deschidere a exerciţiului 
bilateral româno-american

Dacian Eagle 2017

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Exerciţiul româno-american Dacian Eagle
2017 a început luni, 19 iunie, la Câmpia
Turzii în Baza 71 Aeriană.

La Dacian Eagle 2017 participă aproxima-
tiv 200 de militari români, piloţi şi person-
al tehnic, cu aeronave MiG-21 LanceR şi
elicoptere IAR-330 Puma (SOCAT şi
MEDEVAC) din Baza 71 Aeriană, şi circa
300 de militari americani cu aeronave F-
15 şi tehnica de deservire aferentă, din

159th Fighter Squadron Jacksonville Air
National Guard, Florida, se anunţă într-un
comunicat al MApN.ro.

Exerciţiul bilateral, care va dura până la
sfârșitul lunii august, oferă posibilitatea
militarilor români de a exersa tehnicile,
tacticile şi procedurile standard asociate
operaţiilor aeriene, în conformitate cu
standardele NATO, prin executarea zboru-
rilor în comun cu partenerul american.

Exercițiul româno-american
Dacian Eagle 2017 se desfăşoară

la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii
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APARTAMENTE 1 CAMERĂ
* Vând o cam., de urgență la
parterul unui bloc lângă Parcul
Teilor. Preț neg. sau schimb cu ap.
cu ap. cu 2 cam., etaj intermediar.
Tel. 0755-236042.

APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap. 2 cam., 1 baie, 1 buc.,
sau schimb cu casă. Tel. 0748-
295994.
* Vând ap. 2 cam., buc., baie, hol,
la parter, izolat exterior, cu ct., ușă
metalică, geamuri termopoan,
parchet laminat, zonă liniștită în
Micro I, str. Constructorilor nr. 6
B. Tel. 0752-293645.
* Vând ap. semidec., 2 cam., 42
mp., recent renovat complet,
izolat, centrul Turzii, spațiu verde
propriu de 10 mp., pod și loc
parcare. Preț 26.000 euro neg. Tel.
0745-381144.
* Schimb ap. conf. 1 cu 2 cam.,
finisat, Micro I, cu ap. conf. I, 3
cam., etaj intermediar în Micro I +
diferență. Tel. 0740-085406.

APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând în Câmpia Turzii ap. 3
cam., conf. 2 și o căsuță
bătrânească. Tel. 0725-536050.
* Vând în Turda ap. cu 3 cam.,
micro 2, conf. 1, bloc cărămidă,
c.t., parchet stejar, temop., mobi-
lat, electrocasnice, garaj auto,
zonă f. bună, str. Calea Victoriei
nr. 21, bl. C7. Tel. 0752-069967.

APARTAMENTE 4 CAMERE

* Vând ap. 4 camere în C. Turzii
cu îmbunătățiri sau schimb cu un
ap. cu 2 cam., etaj I sau II, zonă
bună. Tel. 0748-045267.
* Ofer spre vânzare ap. 4 cam.,
situat în Turda, str. dr. Ioan Rațiu
nr. 19. Tel. 0745-194261.

CASE
* Vând casă cu etaj în Turda, str.
Castrului Roman 28, compusă din
5 camere, 2 holuri, balcon, beci, 2
băi, buc., cămară, izolată, p+g+f.,
anexe, grădină cu pomi. Tel.
0745-399102.
* Vând sau schimb cu ap. + dif.,
casă situată în T. Nouă, 4 cam.,
buc., hol., 2 băi, cămară, 2 terase,
s.t. 616 mp., supr. constr. 150 mp.
Tel. 0753-921768 sau 0264-
313902.
* Vând casă în Turda
str.Bujorului, nr.2 A, cu 3 cam.,
două beciuri, mansardă neter-
minată, garaj mare, acte la zi,
construită în 1999, merită văzută.
Preț 68.000 euro neg. Tel. 0741-
172968.
* Vând casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723-
733100.
* Vând casă urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare integral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643.
* Vând casă în Turda, 3 cam.,
buc., cămară, baie, grădină, anexe

gospodărești, s.t. 338 mp., poziție
foarte bună. Preț 120.000 lei neg.
Tel. 0741-643415 sau 0264-
315677.
* Vând casă în Turda, centru, str.
Axente Sever, nr. 17, 1 cam., 1
buc., debara, locuibilă, 91 mp.,
curte de 175 mp. Tel. 0748-
546946.
* Vând casă din cărămidă (85 mp)
situată pe un teren de 600 mp.
intravilan, întabulată, str. Gen.
Dragalina nr. 74, Turda, preţ neg.
Tel. 0747-234794 sau 0751-
792969.
* Vând urgent casă cu etaj, zonă
centrală, compusă din 2 ap.
separate de 3 și 4 camere fiecare,
ocupabilă repede, două garaje,
beci, pivniță, anexe, curte,
grădină mare. Acte la zi, preț neg.
Tel. 0748-124495.
* Vând casă la ţară în Sat Petreștii
de Jos, curent trifazic, 2 mori în
funcțiune, acte în regulă. Preț neg.
Tel. 0748-263713.

* Vând casă duplex, deosebită, la
etaj 4 dormitoare, 2 balcoane, 2
cam. studiu, 2 băi, 3 holuri, parter:
2 sufragerii mari, 2 buc. mari, 2
băi, 2 cămări, 2 debarale, holuri, 2
beciuri, garaj şi grădină. Tel.
0743-664283.
* Vând casă în Turda, str. Traian,
nr. 29 A, suprafață 461, casa este
compusă din 2 cam., antreu, buc.,
baie, cămară, pivniță, garaj și
altele, posibil etaj. Tel. 0746-
616476.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.

TERENURI
* Vând teren intravilan, vie-
livadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
* Vând teren arabil, în Turda, 74
ari, în zona Băilor Sărate, (după
Tarzan), întabulat.Preț neg. Tel.
0722-717759 sau 0721-288403.
* Vând în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749-
160377.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741-
757150.
* Vând teren 53 ari în cartierul
Sâncrai, str. Viitorului, lângă
pârâu, bun pentru grădinărit și c-
ție de case, front la stradă 30 m. x
180 m. Tel. 0264- 367366.
* Vând teren intravilan, lângă
Salina Turda, în parcare, la
stațiunea de cercetări agricole din

Turda, str. Agriculturii 27, front la
parcare, 2017 mp., acces direct la
apă, canalizare, gaz, energie
electrică, tv cablu, internet, etc.
Preț 25 euro/ mp. neg. Tel. 0748-
808397.
* Vând teren 9 ari, str. Drumul
Ceanului, la stradă, apă, curent,
canalizare, gaz, pentru construc-
ție. Tel. 0745-906676.

SPAȚII COMERCIALE
* Dau în chirie spațiu pentru
birou, situat în centrul Turzii, P-ța
1 Decembrie 1918, nr. 4. Tel.
0745-194261.
* Închiriez spațiu comercial (fost
depozit materiale de construcții)
120 mp + birouri x 12 mp, curte
220 mp. Tel. 0744-214505.

ÎNCHIRIERI
* Închiriez o cameră + buc. + baie
în casă particulară în Turda, str.
Potaissa, zonă și condiții foarte
bune. Preț 150 euro. Tel. 0745-
596279.
* Vând apartament sau închiriez
decomandat 37 mp, zona
Materna. Tel. 0766-454309 sau
0755-123868.
* Caut chirie în zona centrală,
Turda. Tel. 0746-474376.

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Câmpia Turzii tricicletă
electrică pentru adulți, ușă
metalică pentru apartament, sobă
Kalorex pentru încălzit, 2 convec-
toare mari, 2 sobe cazan baie,
pârlitoare pentru porci, moară cu
palete, saltea din burete 2x 0,90x
0,20m, mașină de cusut, scaune
pentru Dacia de culoare roșie. Tel.
0264-367366.
* De vânzare în Turda boiler
electric 80 l. Preț 295 lei. Tel.
0737-554788.
* Vând în Turda aparate elec-
trotehnice (radio, tv, laptop, cd
player, robot de buc., etc.), toate
funcționale, aspect excelent și
verificate tehnic. Tel. 0740-
433047.
* Vând diverse chei fixe și inelare
nichelate, rulotă marca Olanda.
Tel. 0264-317615 sau 0753-892785.
* De vânzare mobilă second hand
Germania, colțare de buc. și
sufragerie, pat simplu, mob.
modernă, canapele simple și
extensibile, mob. sufragerie și
comode, mese, fotolii, birou, etc.
Tel. 0741-071618.
* Vând în Turda combină
muzicală electronică cu 4 tobe
digitale tip Yamaha DD-20 cu 100
tipuri de melodii electronice
pentru copii. Preț 80 lei. Tel.
0756-709595.
* Vând în Turda aragaz cu 3
ochiuri. Tel. 0747-174606.
* Vând în Turda mașină de cusut
„Singer Casnica Super”, betonieră
220 v, țiglă veche din ciment,
portbagaj Dacia 1300, geam nou
cu 4 canate, reșou pe gaz cu 2
ochiuri, aspirator nou Model-
home, stabilizator tensiune 220 v,
masă de călcat, tv alb negru la 220
v și 12 v și mobilier vechi. Tel.
0264-314643.
* De vânzare în Turda (lichidez)
10 lăzi (fără albine), pe 12 rame
din scândură, făcute la comandă și
2 bidoane de 20 l și 2 de 12 l, pen-
tru miere. Tel. 0728-698303 sau
0747-301927.

* Vând în Turda cărți și dicționare
român și englez. Tel. 0747-
579759.
* Vând în Stejeriș familii de
albine cu sau fără lăzi. Tel. 0756-
565437 sau 0751333052.
* Vând 7 rafturi din furnir stejar
natur 90 x 220 pentru magazin și
o tejghea, mașină de făcut pâine
„Mulinex XL” nou, tocător crengi
pentru compost, aparat foto
„Polaroid” poze color la minut,
cameră foto „Sony” cu casetă
mică, cuptor electric „Kinc” nou,
video „VHS Japonia” nou,
proiectoare ceață Renault Megane
și Tuning, antenă auto telescopică
electrică, cuptor electric. Tel.
0744-678668.
* Vând în Turda tv sport alb negru
diag. 35 cm. la curent 24 v sau
220 v, tensiometru digital, filtru
apă Espering, bară spate Dacia
Papuc, piese noi Dacia 1100,
1300, Dacia Papuc, camion
„Frumoasa Americană” 3,5 t. Tel.
0744-678668. 
* Vând în Turda masă extensibilă
de cam. mică, cuier cu oglindă
pentru hol, mașină de cusut
„Casnica”, mașină de făcut tăiței
în stare f. bună. Tel. 0746-127588.
* Vând în Turda frigider „Arctic”
240 l  și aragaz cu 4 ochiuri, cu
robinet defect la cuptor + hotă.
Tel. 0729-345974 sau 0264-
314708.
* Vând în Turda cărucior pentru
persoane cu handicap, stare
aproape nou. Preț 150 lei. Tel.
0745-596279.
* Vând în Turda centrală pe lemne
30 kw marca „Viadrus”, echipată
complet cu horn + cazan 100 l
pentru apă caldă (se poate proba),
3 geamuri din lemn cu 2 canate
1,60 x 1,20 în stare bună. Tel.
0747-895162.
* Vând un tv color „LG” cu masă
și diferite reductoare de turație
mecanice și cu motor electric. Tel.
0753-310099.
* Vând în Turda gheretă de lemn
12 mp, ușă, geam termop.,
instalație curent. Preț 2.500 euro.
Tel. 0746-806802.
* Vând tv LCD Toshiba, 80 cm.,
model 2009, HD Ready, 2 HDMI,
stare bună de funcționare. Preț
400 lei. Tel. 0756-698111.
* Ofertă! Vând în Turda 2 boxe
muzicale 1,5/70, performante,
acustică mare, pentru săli mari,
marca „Clariton”, 500 w/boxă, 4
OHMI, dif. Boss de 18 inch, horn
de medii și înalte și 4 saltele mari
solide bune în săli de sport și
paturi la 200 lei. Preț 1.000 lei.
Tel. 0728-171759.
* Vând în Turda cărțile „Arhipe-
lagul Gulag” 3 tomuri, de
Alexandr Soljenițîn și „Biblia”
traducere de Dumitru Cornilescu.
Tel. 0748-979436.

* Vând în Turda furtun de
grădină, sfărmătoare manuală
pentru porumb, aparat de sudură,
undițe pentru pescuit, ochelari
binoculari, diode de putere,
compresor pentru vopsit, mașină
de spălat (defectă și pentru piese),
măsuță mică cu blat sticlă,
motopompă benzină, rolă furtun,
scaun pentru birou, tv color 71
cm., tuburi de 200 mm pentru
instalare puț apă, flori orna-
mentale, cală și trandafiri japo-
nezi. Tel. 0740-798399.

CUMPĂRĂRI
* Cumpăr 250, maxim 400 mp. de
teren în Turda, Poiana, Bogata,
Săndulești, Mihai Viteazu, Copă-
ceni, cu utilități și acte la zi. Tel.
0748-263713.
* Cumpăr aparate radio cu lămpi
(orice stare). Tel. 0741-766356.

PRESTĂRI SERVICII
* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă,
depun declarații, întocmesc
bilanțuri, la prețuri avantajoase.
Tel. 0744-672715.
* Expert contabil cu semnătură
electronică, efectuez servicii de
contabilitate (inclusiv bilanț),
fiscalitate și resurse umane, depun
declarații, desfășor activități de
cenzorat și consultanță în afaceri.
Tel. 0745-548712.

* P.f. instalator execut intervenții
și reparații la instalațiile de apă,
ob. sanitare, numai în zona Turda.
Tel. 0745-956848.
* Contabil autorizat, cu semnătură
electronică, efectuez contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaţii, declaraţii,
bilanţuri, state de plată, verificări
de bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748-
808397.
* Meseriaș, execut amenajări inte-
rioare de la A-Z, finisaje,
zugrăveli în var, lavabilă,
reparații, placat, gresie, faianță,
ob. sanitare, electrice, instalații de
apă la prețuri bune. Tel. 0743-
978232.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
* Îngrijesc bătrâni fără moște-
nitori, asigur un trai decent. Tel.
0748-215240.

AUTO
* Vând în Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic propri-
etar, a.c. Tel. 0744-678668.

Executăm construcții de la A-Z
și finisaje. Tel. 0747-914194.

Vând ap. cu 4 camere
decomandat, 2 băi, 2 bal-
coane, parchet stejar, izolat
termic zona Micro II, str.
Calea Victoriei, nr. 106, bloc I,
lângă cofetăria Savarina,
suprafață 96 mp., cu garaj,
bloc deosebit. Preț 48.000
euro. Tel. 0747-487755.

Vând în Turda, zona
industrială, ansamblu for-
mat din 3 case (5 camere, 2
camere, 2 camere), buc+
baie+ cămară+ beci+ pod+
hol+ terasă- la fiecare,
inclusiv spaţiu comercial cu
vad format (3 săli cu toate
dotările, terasă, ultramo-
dern), curte şi grădină, ST
1190 mp, superfinisat,
decorativă, lavabilă, g+f+p,
telefon, televiziune, internet,
totul nou. Preţ 150.000 euro
sau schimb proprietatea pe 3
apartamente plus diferenţa
în bani la înţelegere. Tel.
0740-787369. 

P.F. DIRIGINTE DE ŞANTIER, Dom. 2, 3, Cat. Imp. B
Verific calitatea lucrărilor de construcţie pentru a întocmi
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI până la terminarea
lucrărilor, necesară pentru ÎNTABULAREA CONSTRUCŢIEI. 

P.F. RESPONSABIL TEHNIC cu EXECUŢIA (R.T.E.) Dom. I, IX.
Întocmesc întreaga documentaţie, conform Legii nr. 10/1995,
actualizată la 11.09.2015, privind Calitatea în construcţii pentru
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI, necesară la
ÎNTABULARE.

* ASISTENŢĂ TEHNICĂ la lucrări de construcţii: civile,
industriale, agrozootehnice, edilitare şi gospodării comunale.

Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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TALON GRATUIT DE MICĂ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice

Taloanele, numai din numărul curent, se depun până joi la orele 11.00

Taloanele de mică publicitate pot conţine doar un anunţ de maxim 30 de cuvinte. 
Cele cărora le lipseşte numărul de telefon sau nu sunt scrise citeţ, nu se iau în considerare. 

Taloanele se pot depune în cutiile publicitare ale săptămânalului ZIARUL 21 de la chioşcurile de difuzare a presei din: Turda: * În Turda Nouă: chioşcul de la spital * În centru: *Magazinul
de ziare GYA de lângă Gigi (covrigi) * Magazinul Los Chicos din BILLA; * Chioşcul alb vis a vis de BCR;  * Chioşcul alb de lângă Poliţie; * La Materna: magazinul de piese auto LUCUS.
din spatele gangului; * Chioşcul portocaliu lateral de Milenium; Chioşcul alb vis-a-vis de Milenium, în staţia de autobuz * La 3 Mocani: Chioşcul alb de la Celest.
Câmpia Turzii: * Magazinul Vodafone, vis-a-vis de Primărie; * Chioşcurile din Piaţa mică, * Magazinul Tabaco din Hala agroalimentară.

În atenţia cititorilor!

Anunţurile persoanelor juridice se taxează 1 leu/cuvântul + TVA.  Anunţurile în chenar pentru persoane fizice se taxează 3,5 lei/apariţie. Inserare fotografie: 10 lei.

Decupează talonul şi depune-l în cutiile publicitare ale Ziarului 21 de la chioşcurile de difuzare a presei.

Sesizări şi reclamaţii mica publicitate tel. 0747-512889 şi 0752-171277.

* Vând în Turda mașină Hyundai
Atos, an 2002, 5 uși, motor 1000,
recent adusă, nu s-au scos nr.
roșii, arată bine. Preț 750 euro
neg. Tel. 0745-831811.
* Vând în Turda Ford Focus, an
fabr. 2000, motor 1.6, 16 V, culoa-
re vișiniu metalizat, cu dotări
multiple, perfectă stare de funcți-
onare. Preț 1.700 euro neg. Tel.
0758-352430 sau 0758-352430.
* Vând în Turda Matiz an 2002,
motor 800 cmc, p.f, consum 4,5 l/

100 km., 100.000 km rulați,
închidere centralizată, alarmă,
cauciucuri vară + iarnă cu jante,
stare f. bună. Merită văzut! Preț
1.600 euro. Tel. 0720-903620.

MATRIMONIALE
* Domn 48/175/80, caut doamnă
sau domnișoară pentru prietenie,
iubire, dragoste. Tel. 0741-
932311.
* Pensionar, 71/170/75, singur,
fără obligații, cu casă și mașină, la

țară, în Livada com. Petreștii de
Jos, doresc o persoană de vârstă
apropiată 60-71 ani, pentru
prietenie, căsătorie cu donație.
Tel. 0730-941865.
* Eu 49 ani, 2 copii, văduv de 4
ani, doresc să cunosc o femeie
căreia să-i placă viața la țară,
pentru căsătorie, dețin și auto. Tel.
între orele 17.00-22.00, 0757-
336767.  
* Tânăr 41 ani/ 175/ 75 kg,
brunet, ochi căprui, doresc să

cunosc doamnă de vârstă
apropiată pentru căsătorie – pri-
etenie. Tel. 0742-953052.
* Sunt văduvă, am 65 ani, doresc
să cunosc o persoană serioasă,
aproape de vârsta mea, pentru
prietenie, de ce nu, căsătorie. Tel.
0773-741120.
* Caut fată serioasă pentru
căsătorie, între 30- 40 ani, va veni
cu mine în Germania, am 41 ani,
1,67, 65 kg. Sunați urgent! Tel.
0752-806497.

Presa de weekend se găseşte în Câmpia Turzii  la Tabaco, Piața Unirii (Hala Agroalimentară). Deschis inclusiv duminica!

Benzinăria A&A angajează şef
staţie carburant, gesti-onar,
vânzător, pompagiu, ajutor
ospătar, femeie serviciu, con-
tabil. CV-urile se depun la
firmă, pe variantă, iar
informaţii se pot obţine la tel.
0744-537169.

NUMELE: ____________________________________ 

VÂRSTA: ______________________

LOCALITATEA: _________________________ 

ADRESA: ______________________________________________

TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 28 iulie 2017, orele 12.00, la redacţie, 
în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8.
Numele câştigătorilor vor fi publicate luni, 31 iulie 2017.
Premierea câştigătorilor: vineri, 04 august. orele 12.00, la redacţie

Ziarul 21 te trimite 
la iarbă verde!

7 premii, fiecare a câte o umbrelă de
plajă, un grătar + un premiu surpriză

Angajez modelatoare 
de panificaţie în Turda. 

Tel. 0749-173837.

Restaurant Expres angajează 
femeie de serviciu. 
Tel. 0745-80604.

Cafe bar Tanira (zona Unităţii
militare) angajează barmană.

Se oferă condiţii bune de
muncă şi salariu atractiv. 
Info la tel. 0740-787369. 

Societate întreţinere toalete
automate inteligente angajăm

electromecanic sau 
automatist pentru 

mentenanta toaletelor 
automate din Turda, posesor
permis cat. B si auto perso-

nal. Tel. contact 0733-504528.

Salina Turda angajează personal
pentru următoarele posturi

disponibile: 

* Lucrător în bucătărie -4 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: minim studii generale,

curs de igienă  
* Femeie de serviciu-3 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: minim studii generale,

curs de igienă  

Candidaţii interesaţi pot trimite cererile de
angajare la următoarea adresă de e-mail:

office@salinaturda.eu sau la sediul societăţii
în Turda, Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj.  

Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940-
interior Resurse Umane.

Administratorul Unic al SC. Turdeana SA. cu se-
diul in Turda, str. 22 Decembrie 1989  Nr. 17,
CUI 202280 in temeiul art.117 din legea 31 /1990
modificata. Convoaca Adunarea Generala Ordinara
si Extraordinara a actionarilor, cu toti actionarii
inregistrati in Registrul Comertului pentru data de
07.07.2017 care va avea loc la sediul societatii la
ora 10.00 si respectiv 07.07.2017 la ora 11.00 cu
urmatoarea ordine de zi, 

Ordinara:
1. Revocarea D-nei cenzor Felezeu Georgeta din
functie (Retragere)
2. Numirea D-nei cenzor Teglas Olga din cenzor
supleant, in cenzor
3. Numirea in cenzor supleant a D-nei Teglas
Agnes 
4. Prelungire mandate cenzori 

Exraordinara:
1. Prelungirea pentru o perioada de 12 luni a facil-
itatii de Overdraft in suma de 1.000.000 Ron con-
tractata de catre Societate, de la Raiffeisen Bank,
destinata finantarii activitatii curente si majoraea
sumei cu 300.000 Ron
2. Aprobarea mentinerii urmatoarele garantii:
a. ipoteca imobiliara asupra imobilului compus
din: Teren  in suprafata de 5.750 mp cu constructi-
ile edificate pe acesta: C1- sectia APSA +
Administratie, C2 – garaj+magazie, C4 – magazie

centrala si magazie piese, C5 – birouri, magazia
centrala, situat in Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr.
17, jud. Cluj, inscris nr. CF. 55836 a localitatii
Turda, nr.top 7308/1 ptr teren si 7308/1-C1 ptr con-
structii, aflata in proprietatea SC. Turdeana SA
b. ipoteca mobiliara asupra conturilor curente sau
alte conturi ale societatii deschise la Raiffeisen
Bank  SA. 
c. asumarea calitatii de codebitor de catre
SC.Spartacus SRL CUI 526740
d. asumarea calitatii de garant fideiusor de catre D-
na Popa Jolan si D-nul Popa Romul.
3. Imputernicirea D-lui Popa Romul, indentificat cu
C.I. Seria KX, nr.368407 in calitate de administra-
tor  sa semneze in numele si pe seama societatii
contractul de credit,contractele de ipoteca mobiliara
sau imobiliara, precum si orice alte inscrisuri,
declaratii, necesare pentru ca aceste documente  sa
angajeze in mod valabil societatea in aceste oper-
atiuni.

In cazul  neindeplinirii conditiilor  de cvorum si
validitate pentru adoptarea hotararii, Adunarea
Generala Ordinara si Extraor-dinara  va avea loc, in
a doua convocare la data de 08.07.2017  la ora
10.00 si respectiv  08.07.2017  la ora 11.00 la sedi-
ul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

Administrator Unic
Popa Romul

Convocator Turdeana
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Administraţia Financiară            0264-312.036,
0264-314.941 

Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă 
Turda                              0264-314.217; 314.218 
Câmpia Turzii                               0264-368.808
CEC Turda                      0264-311.557; 311556 
Poliţia Turda                         112; 0264-312.121 
Poliţia Com.:    0264-317.303; 0264-317.231
Poliţia C. Turzii                      0264-368.222
Pompieri                               112; 0264-311.212 
Protecţia cons. Turda                    0264-315.821
Protecţia cons. Câmpia Turzii    0264-365.002
Spitalul Turda                          0264-312.420,
Spital C.Turzii                             0264-368.317
Salvarea                                                             112 
ISU                                            0264-311.524 

Primării
Primăria Turda                              0264-313.160
Primăria C.Turzii                         0264-368.001
Primăria M.Viteazu                   0264-329.101
Primăria Viişoara                      0264-327.601
Primăria Tureni                          0264-310.009
Primăria Aiton                          0264-310.400
Primăria Ceanu Mare                  0264-367.715
Primăria Tritenii de Jos                0264-285.998
Primăria Moldoveneşti               0264-329.701
Primăria Luna                           0264-368.236
Primăria Călăraşi                       0264-356.086
Primăria Frata                            0264-282.498
Primăria Sănduleşti                    0264-280.434

Instituţii
Biblioteca Municipală (centru)  0264-313.837
Biblioteca Municipală - copii     0264-312.502 
Casa de Pensii                0264-312.726; 316450 
Casa de Cultură Turda               0264-311.980 
Casa de cultură C.Turzii              0264-368.362
Muzeul de Istorie                         0264-311.826 
Teatrul Municipal                       0264-311.952 
Cartea Funciară Turda                 0264-316.535 
Salina                                     0264-311.690 
Parcul Zoo                                0264-311.125 
Judecătoria                                0264-311.985 
Parchetul Turda                           0264-311.634 

Servicii Utile 
Compania de Apă Turda              0264-311.770 
Compania de Apă C.Turzii         0264-366.305
Domeniul public Turda                0264-314.725 
Domeniul Public C. Turzii         0264-367.703
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:
0264-311.524;  0264-316.006;  0756-043.616
STP Turda                                0264-312.257 
Alis                                         0753-099.275
Delgaz Grid      0800.800.928, 0265-200.928
Deranjamente Electrica                          929
Prival Ecologic                            0264-421.148 

Salubritate C.Turzii                      0264-365.770
REEA Prod Serv                           0264-368.844
Succes Fabrica de pâine             0264-457.766
Colectare deşeuri  0800-44800,  0756-026917

Bănci 
BCR                                          0373-514.227 
BRD                                           0264-316.395 
BancPost                                    0264-306.070 
Raiffeisen                                 0264-703.704 
Transilvania                               0264-316.833 
Romextera Bank                         0264-316.021 
Alpha Bank                                0264-316.655 
OTP Bank                                   0264-311.088 
Banca Românească                       0264-311.260 
Piraeus Bank                              0264-316.041 

Informaţii turistice 
Centrul de Informare Turistică   0364-108.229 

Agenţii de turism 
Tudor Turism                                0264-312.198 
Sens Vest                                   0264-313.431 
Agenţia CFR                        9521; 0264-367452 

Autogări 
Autotrust (intra-judeţ)                 0746-021.023 
Sens Vest (interjud.)                      0264-313.431 
Daghemana C.Turzii                 0264-366.767

Hoteluri 
Turism Arieşul                             0264-316.844 
Potaissa                                      0364-260.941 
Prinţul Vânător                            0264-311.171 
Pelicanul                                     0264-317.390 
Sun Garden                              0264-594.795 
Centrum                                   0264-311.511 
Andrei C.Turzii   0264-365.188, 0264-366.767

Oficii Poştale 
OP 1 (centru)                              0264-311.541 
OP 2 (micro)                            0264-322.024 
OP 1 C.Turzii                           0264-368.020
OP 2 C.Turzii                           0264-368.224

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban                           0264-311.378

Taxi
Cantatur                                                       945

Mass media
Ziarul 21     0264-317.838, 0747-512889
Radio Transilvania                       0264-317.171
PRO TV                                    0264-314.646
One TV                                      0364-881.519
Turda Info                                 0740-271.381
Agora Media                             0766-302.199

TELEFOANE UTILEMERSUL TRENURILOR
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII

VALABIL DE LA 13.12.2016 Poliţie, pompieri, salvare  112

ALIS GRUP 
Telefon: 0753-099275; 

TURDA, str. A. IANCU nr. 4; CÂMPIA TURZII, str. A. IANCU nr. 27,  www.alisgrup.ro

PLECARI  TURDA - CLUJ-NAPOCA din CENTRU Luni - Vineri:  04.30 ; 05.30 ; 06.00 ;
06.30 ; 06.45 ; 07.00 ; 07.15 ; 07.30 ; 07.45 ; 08.00 ; 08.15 ; 08.30 ; 08.45 ; 09.00 ; 09.15 ; 09.30 ;
09.45 ; 10.00 ; 10.15 ; 10.30 ; 10.45 ; 11.00 ; 11.15 ; 11.30 ; 11.45 ; 12.00 ; 12.15 ; 12.30 ; 12.45 ;
13.00 ; 13.15 ; 13.30 ; 13.45 ; 14.00 ; 14.15 ; 14.30 ; 14.45 ; 15.00 ; 15.15 ; 15.30 ; 15.45 ; 16.00 ;
16.15 ; 16.30 ; 17.00 ; 17.30 ; 18.00 ; 18.30 ; 19.00 ; 19.30 ; 20.40.

PLECARE CÂMPIA TURZII - CLIJ-NAPOCA, Luni - Vineri DIN GARĂ: 04:35, MICRO:
05:15 ; 06:00 ; 06:30 ; 07:30 ; 08:30 ; 09:30 ; 10:30 ; 11:30 ; 12:15 ; 13:00 ; 13:30 ; 14:15 ; 15:00;
15:30 ; 16:30 ; 17:00 ; 17:30 ; 18:30 ; 20:30.

HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP
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Rang     Tren    Sosire    Plecare                          Direcţie

IRN 1838 00:02 00:03 Timisoara Nord (18:00) - Iasi (10:31)
IRN 1765 01:34 01:35 Iasi (15:10) - Timisoara Nord (08:35)
IR 1835 03:13 03:14 Bucuresti Nord (16:25) - Cluj Napoca (04:14)
IRN 1741 03:46 03:47 Bucuresti Nord (18:45) - Satu Mare (10:06)
R- 3081 03:59 04:00 Razboieni (03:40) - Cluj Napoca (05:27)
IR 1843 04:11 04:12 Timisoara Nord (21:40) - Beclean pe Somes (07:13)
R- 3083 05:25 05:42 Teius (04:25) - Cluj Napoca (07:01)
IR- 1837 05:38 05:39 Iasi (19:25) - Timisoara Nord (12:19)
R- 2038 06:38 06:40 Cluj Napoca (05:30) - Deva (10:16)
IR- 1836 07:58 07:59 Cluj Napoca (07:02) - Bucuresti Nord (20:47)
R- 3082 09:01 09:02 Cluj Napoca (07:52) - Teius (10:08)
IR- 1737 09:21 09:22 Rimnicu Vilcea (04:05) - Cluj Napoca (10:20)
R- 3085 09:28 09:29 Sighisoara (05:08) - Cluj Napoca (10:44)
IR- 1746 10:24 10:26 Satu Mare (03:47) - Bucuresti Nord (19:25)
R- 3612 13:16 13:17 Cluj Napoca (12:07) - Teius (14:22)
IR 469 13:19 13:21 Tirgu Mures (11:45) - Cluj Napoca (14:15)
IR 1538 14:25 14:26 Cluj Napoca (13:30) - Bucuresti Nord (22:54)
IR 1745 14:43 14:44 Bucuresti Nord (06:00) - Satu Mare (21:57)
R- 3089 15:20 15:21 Teius (14:23) - Cluj Napoca (16:35)
IR- 1736 16:53 16:54 Cluj Napoca (16:00) - Rimnicu Vilcea (22:30)
IR 468 17:15 17:16 Cluj Napoca (16:22) - Tirgu Mures (18:52)
R- 2039 17:43 17:44 Deva (14:25) - Cluj Napoca (18:58)
R- 3086 17:50 17:51 Cluj Napoca (16:41) - Sighisoara (22:00)
IR 1539 20:50 20:52 Brasov (15:05) - Cluj Napoca (21:49)
R- 3088 20:53 20:54 Cluj Napoca (19:43) - Teius (22:00)
IRN 1766 21:01 21:03 Timisoara Nord (13:50) - Iasi (07:33)
R- 3091 21:19 21:20 Teius (20:20) - Cluj Napoca (22:29)
IR- 1742 23:04 23:06 Satu Mare (16:50) - Bucuresti Nord (08:10)

BERBEC 
Aceşti nativi beneficiază de aspecte benefice,
care le vor permite chiar să fie promovaţi.
Pleacă la drum marţi şi au grijă să ascundă
motivul. Familii reunite sau doar bună înţelegere
între parteneri. Nativii din al treilea decan sunt
întregul interval cei mai admiraţi, îndeosebi pen-
tru talentele de care dau dovadă. Nu este exclus
să fie vorba şi de dezamorsarea unor diferende
de natură artistică. Împreună cu Fecioarele
alcătuiesc întregul interval un "cuplu" de aur.  

TAUR 
Vor apărea întregul interval conflicte destul de
importante între şefi şi colaboratori sau, mai
precis, între Tauri şi Vărsători. Poate fi vorba
însă şi de o stare generală de confuzie şi de
melancolie, datorate nevrozei care acţionează în
forţă! Vor avea de suferit din cauza nerăbdării şi
a luării deciziilor sub imperiul mâniei atroce
doar Taurii din  primul decan. Ceilalţi nativi au
o stare de rău inexplicabilă (eventuale colici
abdominale).  

GEMENI 
Aproape toţi nativii primesc la începutul
săptămânii veşti neplăcute şi, cu toate că au
foarte mult de lucru, vor trebui să lase totul baltă
şi să plece la drum. Li se oferă şi bani miercuri.
Cei din primul decan se apucă de noi afaceri joi.
Pentru toţi nativii, ziua de luni va aduce unele
conflicte mari cu prietenii şi dorinţa de a-i
pedepsi exemplar. Din fericire, înregistrează
succese după succese, sunt mai calmi şi mai
amabili, iar cei tineri clocotesc de planuri.  

RAC 
Dacă pe Lei, Racii îi ajută necondiţionat, pe
Capricorni îi terorizează cu bună ştiinţă, fiind
convinşi că astfel vor avea succes în a obţine
ceea ce îşi doresc. Toţi nativii primesc cadouri şi
fac declaraţii de dragoste cui nu trebuie. Orice
s-ar întâmpla, există un echilibru în toate
evenimentele. Sunteţi din nou "vedete", în
sensul că îi ajutaţi pe toţi să-şi rezolve pro-
blemele (mai ales cele profesionale). Cei din
ultimul decan se îndrăgostesc la prima vedere. 

LEU 
Aceşti nativi sunt destul de nervoşi şi trebuie să
facă mari eforturi pentru a fi diplomaţi, ca să nu
piardă un sprijin financiar. Sunt fericiţi,
deoarece reuşesc să-şi achite toate datoriile şi
pot să facă investiţii în viitor. Cei din al doilea
decan se apucă pe neaşteptate să scrie sau au o
activitate artistică. Toţi nativii sunt întregul
interval lacomi şi pofticioşi. Există pericolul ca
medicamentele să aibă efect contrar, mai ales în
cazul cardiacilor.  

FECIOARA
Acest interval este mai mult decât interesant,
mai ales dacă aveţi încredere în partener.
Norocul apare la mijlocul intervalului şi se pare
că Fecioarele vor încasa bani, îndeosebi dacă
ştiu să păstreze secretele încredinţate. Sunteţi
toată săptămâna un pic prea încăpăţânaţi şi nu-i
iertaţi pe cei care se opun deciziilor dv. Este
foarte posibil ca tocmai acum să fie descoperite
noi talente, mai ales în muzică şi dans. Nu
sunteţi degeaba optimişti - primiţi bani şi vineri!  

BALANŢA
Reuşiţi să restabiliţi o atmosferă mai calmă între
dv. şi prieteni, dar situaţia din propria casă nu vă
mulţumeşte şi există momente când parcă aţi
vrea să plecaţi unde vedeţi cu ochii. Partenerul
de viaţă este înţelept, însă şi foarte pretenţios.
Nu vă înţelegeţi nici cu rudele, nici cu vecinii.
Este adevărat că sunteţi şi foarte sensibil, numai
că nimeni nu ar rezista criticilor permanente şi
bârfelor "colorate". Din punct de vedere
profesional, situaţia se reglementează.  

SCORPION 
Vă descoperiţi talentele cu ajutorul colegilor
dăruiţi cu multe calităţi. Primiţi şi bani, marţi şi
miercuri, faceţi multe drumuri scurte şi sunteţi
mai vorbăreţ decât până acum. Elevii au noroc
maxim şi îşi îndreaptă situaţia şcolară! Veţi face
multe drumuri scurte la o rudă apropiată
bolnavă, dar nu veţi pregeta să începeţi şi o
curăţenie generală. Speraţi că veţi primi ajutor
din partea unor prieteni, dar sprijinul lor este de
scurtă durată. Mai primiţi bani tocmai sâmbătă!  

SĂGETĂTOR 
Nu vor exista probleme deosebite nici în ceea ce
priveşte serviciul, nici în ceea ce priveşte
căsnicia. Dimpotrivă! Partenerul de viaţă chiar
vă ajută să finalizaţi toate proiectele. Din păcate,
va deplasaţi din ce în ce mai greu şi asta vă irită.
Începeţi săptămâna prin a primi sume
importante cu care doriţi să faceţi surprize
plăcute familiei. În căsnicie, lucrurile se
complică vineri - partenerul este când foarte
calm şi tandru, când prea agresiv.   

CAPRICORN 
Reuşiţi să vă împăcaţi cu toată lumea, doar
pentru că nu mai aveţi timp să despicaţi firul în
patru. Sunteţi contactat de diverse persoane
pentru a participa la activităţi noi. Se poate
spune că aveţi mult noroc la serviciu. Prieteni
ciudaţi joi! Cu toate că aveţi foarte mult de
lucru, trebuie să plecaţi la drum. Este posibil ca
tocmai din cauza acestei noi ocupaţii să fie
necesar să stabiliţi noi contacte. Părinţii sunt din
ce în ce mai diplomaţi!  

VĂRSĂTOR
Sunteţi din nou în pragul unei depresii. Se pare
că aveţi iar probleme cu serviciul, însă prietenii
nu vă uită şi vă ajută cât de mult pot. Lucrurile
stau mai rău pentru cei căsătoriţi. Certurile se
înmulţesc. Apar şi multe drumuri neplanificate.
Încă mai aveţi şanse să recuperaţi joi nişte sume
destul de importante, care vă vor permite să vă
achitaţi integral datoriile. Nu mai aveţi timp să
plecaţi nicăieri în weekend din cauza
contractelor.  

PEŞTI 
Veţi cheltui din nou foarte mulţi bani, pentru că
sunteţi anunţat în ultimul moment că trebuie să
faceţi un drum mai lung, exact la mijlocul
intervalului. Veţi fi calm în continuare, dar şi
foarte sensibil la ceea ce cred ceilalţi despre dv.
Nu aveţi încotro joi şi trebuie să "îmbunătăţiţi"
realitatea pentru cineva care este foarte insistent.
Aveţi mai puţin de lucru ca de obicei vineri, dar
aveţi şi multe drumuri de făcut. De prieteni şi
vecini binevoitori nu duceţi lipsă!  



DAGHEMANA

M AUTOGARĂ
M DEPOZIT EN-GROSS
M BRUTĂRIE 
M MAGAZIN ALIMENTAR

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

Autogara Câmpia Turzii

PROGRAM AUTOGARĂ:

05.00 - 00.30;
Tel: 0264-366767,

0743-056176

Câmpia Turzii - Frata 08.00, 11.50,
15.50
Câmpia Turzii - Ceanu Mare 06.10*,
08.00, 10.30, 12.00, 14.10*, 15.50
Câmpia Turzii - Pădureni 06.05*,
08.00, 12.00, 14.10*, 15.50, 23.40
Câmpia Turzii – Urca 06.20*, 08.00,
13.00, 14.20*, 15.50
Câmpia Turzii – Gligoreşti 05.10,
07.35, 13.00, 15.35
Câmpia Turzii – Viişoara 06.30, 07.30,
08.30, 09.30, 11.30, 12.30, 13.30,
15.30, 18.30, 22.05
Câmpia Turzii – Cluj-Napoca 06.00,
06.45, 07.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30,
16.20, 19.00, 19.30, 22.20
Tg. Mureş – Cluj-Napoca 07.50,
09.40, 16.40, 20.10 
Cluj-Napoca – Tg. Mureş 07.57, 11.42,
14.57, 19.12

LEGENDA:
* nu circulă sâmbătă şi duminică;   

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor

Rezervări la telefoanele: 
0264-365188, 0264-366767, 0722-246231, 0743-056176.

În Câmpia Turzii, vis a vis de Primărie şi în fostul magazin Orange

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

CURIERAT RAPID
Sună la: 
0264-369131; 0721-295813
cturzii@fancourier.ro

RECLAME 23
www.ziarul21.ro

preţuri mici

HOTEL RESTAURANT ANDREI
Meniul pentru nunţi este cuprins între 79-96 lei şi are incluse şi 

2 cafele, necesarul de apă plată şi minerală şi fântâna de ciocolată.
Sala de nunţi are o capacitate de 400 locuri.

A & A

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

* benzinărie * motel * magazin 
* restaurant

ZIARUL 21
26 iunie - 02 iulie 2017

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA, 
Turda, Strada Petru Maior nr. 4, tel/ fax; 0264-317085, 

e-mail: radpturda2004@yahoo.com

În domeniul construcţiilor
de drumuri:

În domeniul arhitecturii
peisagistice şi a producerii

legumelor şi a florilor:

Câmpia Turzii, P-ţa Unirii nr. 16 B;
Program casierie: Luni-Vineri: 08.00-16.00

Telefon: 0264-365770, 
Fax: 0264.365770, 

Email: office@compsal.ro

M Curăţenie casa scării; M Curăţenie în subsolul  blocurilor; 
M Servicii complete de curăţenie spaţii de birouri şi instituţii
publice; M Curăţenie industrială în depozite, hale, spaţii de

producţie sau magazine de desfacere cu suprafeţe mari,
acolo unde astfel de servicii sunt absolut necesare; 
M Curăţenie după constructor, acasă sau la serviciu; 

M Întreţinere instalaţii electrice.   



EVENIMENT24
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
26 iunie - 02 iulie 2017

Terasa Total Grill - vis a vis de fosta Poştă
Terasa dispune de o capacitate de 100 locuri şi oferă clienţilor deosebita ocazie de a servi renumita friptură de Turda, produse din preparate de carne

la grătar, minuturi, cafea, bere la halbă, vin şi nu doar atât.
În cadrul terasei se pot organiza mese festive sau diferite evenimente. Vino şi benficiază de preţurile mici şi mâncarea delicioasă. 

TERASA

Spectacol de balet la Câmpia Turzii

rimăria municipiului
Câmpia Turzii, împreu-

nă cu profesorul Radu
Sântimbrean au organizat un
spectacol de încheiere a anului
școlar 2016-2017 al Şcolii de

balet din Câmpia Turzii și Turda. 

Evenimentul deosebit a avut loc
vineri, 23.06.2017, începând cu

ora 18.30 în Sala Mare a Palatului
Cultural ”Ionel Floașiu”.

Spectacolul, dominat de emoțiile

părinților, a fost răsplătit de pres-
tația micuțelor  balerine, care au
primit aplauze şi încurajări de la
numerosul public prezent.P

Sergiu JUCAN


