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Peste 31.000.000 de lei
vin la Turda de la Guvern! 

Actuala administrație a reușit atragerea 
celor mai importante fonduri guvernamentale 

din istoria Turzii!

Cartierele Turzii, în plin
proces de asfaltare! 
Au început lucrările 

și în cartierul Micro I!
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7 grătare şi  
7  umbrele de soare

Plus 7 premii
surpriză

Intră în concurs! 
Completează 

talonul 
de la pagina 21.
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Minivacanţa bugetarilor de Sf.
Maria, aprobată în Guvern. Câte zile

libere vor fi la mijlocul lui august
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Acesta este nivelul
Consiliului local sau nivelul

PSD Câmpia Turzii? 
O întrebare la care căutăm,

încă, răspunsuri!
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S-au drogat în văzul lumii.
Un client s-a uitat la ei 
şi a luat o sticlă-n cap!

Compania de Drumuri
STOPEAZĂ proiectul

bordurilor de pe
drumurile naționale. 
Ce se va întâmpla cu
cele deja construite
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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

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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Peste 31.000.000 de lei vin la Turda de la Guvern! 
Actuala administrație a reușit atragerea celor mai
importante fonduri guvernamentale din istoria Turzii!

unicipiul Turda a primit
31.257.377.60 de lei de
la Ministerul Dezvoltă-

rii Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene,
prin Programul Național de
Dezvoltare Locală (PNDL).

Aceasta este o veste extraordinară
și istorică pentru administrația
locală, dar și pentru cetățenii Tur-
zii, suma fiind una considerabilă,
care va folosi la asfaltarea stră-
zilor din municipiu și la reabili-
tarea a 4 școli și licee! Primăria

Municipiului Turda, condusă de
primarul Cristian Octavian Matei,
a reușit astfel să obțină cea mai
importantă sumă alocată prin pro-
gramele guvernamentale, din isto-
ria Turzii. Ministerul Dezvol-tării
Regionale, Adminis-traţiei

Publice şi Fondurilor Europene
(MDRAPFE) a început imple-
mentarea etapei a doua a Progra-
mului Naţional de Dezvoltare
Locală (PNDL), prin care vor
primi finanţare toate proiectele
eligibile ale administraţiilor pub-

lice locale. Demersurile pentru
întocmirea documentațiilor și
depunerea cererilor de finanțare
au fost realizate de către
administrația locală încă de la
începutul anului, la inițiativa pri-
marului Cristian Octavian Matei. 

M

Cartierele Turzii, în plin proces de asfaltare! 
Au început lucrările și în cartierul Micro 1!
ăptămâna trecută au început
lucrările de modernizare a străzi-
lor și în cartierul Micro 1, ur-

mând ca până la jumătatea lunii august să
fie reabilitate următoarele străzi:
Str. Rapsodiei
Str. Baladei
Str. Constructorilor (28-33)
Str. Liliacului
Str. Crinilor

Lucrările sunt executate cu fonduri de la
bugetul local și constau în asfaltarea
carosabilului și trotuarelor, iar valoarea
totală a investiției este de 364.333,57 lei.

În cartierul Micro 3 au început lucrările în
luna iunie. Până în acest moment lucrările
sunt finalizate în proporție de 50%.  Au fost
executate sau se află în curs de execuție
lucrări pe următoarele străzi:

Str. Zorilor (finalizate: partea carosabilă,
trotuare, amenajări parcări și accese
blocuri)

Str. Nuferilor (lucrările sunt în curs de
execuție)
Str. Narciselor (lucrările sunt în curs de
execuție)

În perioada imediat următoare, vor începe
lucrările la parcarea din fața Pieței Micro 3,
care va fi asfaltată integral, iar în paralel
vor fi efectuate lucrările de reparații în

incinta pieței. Valoarea totală a lucrărilor
este de 1.100.000 de lei cu TVA, investiție
realizată din bugetul local. 

Având în vedere faptul că în municipiul
Turda se va lucra pe 4 linii de finanțare,
strategia municipalității este de a folosi
banii bugetului local în zonele care nu pot
beneficia de fonduri europene sau guverna-

mentale. Astfel, în perioada 2017 – 2018
lucrările se vor desfășura după următoarea
schemă:

- străzile principale vor fi asfaltate printr-un
program european care are la bază Planul
de Mobilitate Urbană
-  20 de străzi din cartierul Băi vor fi asfal-
tate printr-un program european ca urmare
a obținerii statutului de Statiune
Balneoclimatică  
- 13 străzi din cartierul industrial vor fi
asfaltate cu fonduri guvernamentale prin
PNDL
- în cartiere și în zonele care nu pot benefi-
cia de fonduri europene sau
guvernamentale se lucrează cu fonduri de
la bugetul local

Primăria Municipiului Turda va publica în
perioada imediat următoare un plan amplu
în cadrul căruia vor fi menționate nominal
toate străzile care vor fi asfaltate, conform
actualului plan de guvernare locală, condus
de primarul Cristian Octavian Matei. 

S

Turda cere finanțare nerambursabilă 
de peste 22 de milioane de lei, 
pentru reabilitarea străzilor din Băile Sărate

dministrația turdeană
intenționează să reabili-
teze și să modernizeze,

cu bani europeni, 20 de străzi din
cartierul Băile Sărate. În ședința
extraordinară de joi, 20 iulie,
Consiliul local Turda a aprobat
proiectul ”Reabilitare și moderni-
zare infrastructură rutieră și
utilități din corpul drumului în
Băile Sărate”.

Proiectul, pentru care autoritățile
publice turdene vor cere finanțare
din fonduri alocate Programului
Operațional Regional (POR)
2014-2020, Axa prioritară 7,
prevede asfaltarea și pavarea a
peste 40 de mii de metri pătrați de
drum, amenajarea a circa 12,5 mii
de petri pătrați de trotuare,
plantarea, în corpul drumului, a
peste 10 mii de metri de conductă
de protecție pentru cablurile
electrice și amenajarea de spații
verzi, cu o suprafață totală de

aproximativ o mie de metri
pătrați. Din costul total al lucrării,
estimat la peste 22,5 milioane de
lei, contribuția proprie a munici-
piului Turda va depăși suma de
450 de mii de lei.

Rețeaua de drumuri a cărei

reabilitare se vizează prin acest
proiect, în lungime totală de circa
8 kilometri, cuprinde străzile
Alunișului, Barbu Lăutaru, Caisu-
lui, Câmpului, Castanilor, Cireșu-
lui, Frăgăriște, George Enescu,
Gheorghe Dima, Mărului, Nucu-
lui, Piersicului, Prunului, Șesului

și Vișinului, împreună cu aleile
Alexandru Borza, Băilor, Durgă-
ului, Mureș, respectiv Olt.

Proiectul, ce trebuie finalizat în
patru ani și trei luni, are ca și scop
”valorificarea, până în anul 2025,
a potențialului turistic al stațiunii

balneoclimaterice Băile Sărate
Turda”, după cum se precizează în
raportul de specialitate aferent
proiectului de hotărâre înaintat
spre aprobare forului deliberativ
turdean, cu ocazia ședinței extra-
ordinare de joi, 20 iulie. Reabi-
litarea și modernizarea drumurilor
din cartierul turdean Băi Sărate ar
avea ca și efect estimat creșterea,
cu 10 la sută, a numărului de
locuri de muncă din Complexul
balnear ce funcționează la Băile
Sărate. 

În consecință, autoritățile turdene
vor cere finanțare nerambursabilă
pentru acest proiect, prin inter-
mediul Axei 7 ”Diversificarea
economiilor locale prin dezvolta-
rea durabilă a turismului” priori-
tatea de investiții 7.1 ce include și
reconversia regiunilor industriale
aflate în declin, precum și spori-
rea accesibilității și dezvoltarea
resurselor naturale și culturale
specifice unor astfel de zone, ce
face parte din  POR 2014-2020. 

A
Emil HĂLĂŞTUAN
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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

S-au drogat în văzul lumii.
Un client s-a uitat la ei 
şi a luat o sticlă-n cap!

Şi-a ameninţat concubina şi a fost arestat
Poliţiştii au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, faptă
prevăzută de Codul penal.

La data de 18 iulie a.c., în jurul orei 08:20, o femeie, de 37 de ani, din Câmpia Turzii, a sesizat faptul că este
ameninţată de către fostul concubin, care se află în faţa locuinţei acesteia.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Câmpia Turzii s-au deplasat de îndată la faţa locului şi au identificat
un tânăr, de 29 de ani, din comuna Cojocna, care, în prezenţa acestora, continua cu ameninţări cu acte de violenţă
la adresa femeii, refuzând să plece din faţa imobilului acesteia.

Bărbatul a fost condus la sediul unităţii de poliţie pentru audieri, fiind dispusă măsura reţinerii pentru 24 de
ore faţă de acesta.

În cursul zilei următoare, reprezentanţii parchetului au dispus faţă de bărbat măsura controlului judiciar pe o
perioadă de 60 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare.

n tânăr în vârstă de 27 de
ani a încasat o sticlă de
bere în cap doar pentru că

a îndrăznit să se uite la nişte indivizi
drogaţi care se aşezaseră, ostentativ,
lângă masa lor. Totul, după ce unul
din ei a urcat pe o masă şi a schim-
bat direcţia camerei de suprave-
ghere pentru ca fapta lor să nu fie
înregistrată! Au fost clipe de groază
trăite de două cupluri, în noaptea de
sâmbătă spre duminică a săptămânii
trecute, în localul „A&A” din
localitatea turdeană Mihai Viteazu,
scrie Gazeta de Cluj!

Claudiu este un tânăr robust din
comuna Mihai Viteazu – şi se
presupune că dotat şi cu o ţeastă
tare – altminteri e greu de imaginat
cum a scăpat cu viaţă după ce a
încasat o sticlă de bere direct în
moalele capului! 

Povesteşte, luni, 10 iulie, pe cori-
doarele I.M.L. Cluj, că în noaptea
de sâmbătă spre duminică a săptă-
mânii trecute a trăit momente grele,
în timp ce se afla cu prietena sa şi
încă un cuplu, în localul „A&A” de

la ieşirea din Turda, pe variantă: 

„La un moment dat au venit lângă
masa noastră trei băieţi, dintre care
pe doi îi ştiam şi după un timp
numa` l-am văzut pe unul dintre ei
cum se urcă pe o masă şi schimbă
poziţia camerei de supraveghere din
salon. Eu nu m-am panicat fiindcă,
repet, pe doi dintre ei îi ştiam şi-i
consideram – până atunci – un fel
de amici… 

Însă, imediat după aceea, am fost
somaţi de către aceştia să nu ne
uităm spre ei, fiindcă intenţionează
să se droghe-ze. 

Uimit, eu am întors capul să văd ce
se întâmplă însă în clipa următoare
cel de-al treilea individ – pe care
nu-l cunoşteam – s-a ridicat brusc
de la masă şi, fără să zică ceva,
mi-a ars cu o sticlă de bere în
moalele capului”. Relatează că,
imediat după incident cei trei au
părăsit în fugă localul. Mai târziu,
când şi-a mai revenit puţin, prietenii
l-au transportat la postul de poliţie
şi apoi la Spitalul Municipal Turda,
unde medicii i-au acordat primul
ajutor, punându-i cinci copci. 

„Poliţia m-a îndrumat să mă prezint
la I.M.L. Cluj, să-mi scot certificat,
necesar pentru plângerea penală pe
care vreau s-o înaintez. Aşa că am
venit la Cluj imediat ce am fost în
stare, fiindcă nu e normal ca nişte
indivizi de cea mai joasă speţă să se
drogheze în public şi apoi să bată şi
clienţii din local”. 

Curând, tînărul este invitat în
cabinetul de consultaţii de unde se
întoarce cu un certificat în care i-au
fost recomandate între 12 şi 13 zile
de îngrijiri medicale.

“La data de 10 iulie a.c, Secţia 9
Poliţie Rurală Turda a fost sesizată,
prin plângere prealabilă, de un
bărbat de 27 de ani, din Mihai
Viteazu, despre faptul că, la data de
9 iulie a.c., în jurul orei 01:00, în
timp ce se afla intr-un local public,
din localitatea Mihai Viteazu, a fost
agresat de către o persoană
necunoscută. În cauză se fac
cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de loviri sau alte
violenţe, faptă prevăzută de Codul
penal”, a declarat, pentru Gazeta de
Cluj, Carmen Jucan, purtător de
cuvânt al I.P.J. Cluj.

U
Ada DURLAN
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Acesta este nivelul Consiliului local sau nivelul
PSD Câmpia Turzii? O întrebare la care
căutăm, încă, răspunsuri!

ltima ședință de Consiliu
local la Câmpia Turzii a
fost scena unui nivel de

limbaj și atac la persoană cum rar
ne-a fost dat să vedem, mai ales
că este vorba de cel mai important
for de decizie din oraș, deci teo-
retic ei (consilierii) ar trebui să fie
vârfurile (elitele) comunității
noastre… însă, din păcate, pe zi
ce trece ne lămurim că de fapt
sunt foarte departe de nivelul
“elitelor” care ne dorim să ia
decizii pentru și în favoarea
confortului și a bunăstării noastre.

Despre ce este vorba?
După o ședință lungă a Consiliu-
lui local Câmpia Turzii (începută
la ora 13.00 și terminată undeva
aproape de ora 18.00), o ședință
cu mai multe pauze, a venit și
momentul mult așteptat al punc-
tului „diverse”. 

Dacă de obicei la acest punct ia
cuvântul Mircea Crișan, cetățea-
nul din Câmpia Turzii cu un înalt
simț civic, problemele ridicate de
dânsul fiind de obicei punctuale,
obiective și realiste (a reușit omul
să întoarcă de mai multe ori
hotărâri de Consiliu local) sau un
alt cetățean prezent și care face
amuzamentul aleșilor nostri, fiind
vorba de dl. Bașca, omul care de
cele mai multe ori bate câmpii,
fiind total rupt de realitate, ei bine
a venit acum rândul consilierului

local Isac Tudorache (actual pen-
sionar) ales pe listele PSD, ce nu
a fost prezent la ședință, dar a
ținut cu tot dinadinsul să trans-
mită prin intermediul președin-
telui de ședință (după un regula-
ment interpretat în stil propriu)
două documente care se doreau a
fi o interpelare și un drept la
replică.

O fi ceva foarte important, dacă
omul, deși nu a fost prezent la
ședință, a transmis aceste două
documente (o fi vorba de noi
locuri de muncă? O fi vorba de
proiecte europene?) însă NU... a
fost vorba de un circ sub orice
critică! 
Astfel, după ce Vasile Tot i-a făcut
pe plac consilierului PSD Isac
Tudorache (sub amenințarea că
altfel o să-i facă plângere la
prefectură) și a citit cele două
documente, care nu au fost altce-
va decât atacuri la persoană, ținta
atacurilor fiind de fapt primarul
municipiului Câmpia Turzii,
Dorin Lojigan. 

Mesajele transmise au fost că
minte, dezinformează, că e golan,
că își depășește atribuțiile legale,
că e incompetent, că e șmecher, că
n-are pregătire, punând la îndoială
capacitatea sa intelectuală, iar
lista poate continua... interpelare
sancționată imediat de cei
prezenți în ședință (“domnule,
începe să fie repetabil”, i-a atras
atenția o doamnă prezentă la

ședință, președintelui de ședință
care citea cu spor o listă lungă de
atacuri mizere).

“Este sigur interpelarea d-lui
Isac”, s-a auzit din sală (trimitere
la stilul de lucru al unui mare
maestru local). 

“Domnule este un punct de vedere
și trebuie ascultat”, a sărit în
apărarea colegului său de partid,
Gicu Rece.

“Domnule, astea au fost niște
bazaconii”, i-a replicat și con-
silierul PNL Adi Antal încercând
parcă să-i readucă la realitate pe
colegii din opoziție.

”Eu, personal, sunt pentru dialog,
dar bineînțeles în limitele bunului
simț. Părerea mea personală este
că această interpelare depășește
limita bunului simț”, a fost și
intervenția consilierul UDMR,
Ioan Vituș.

Hoțul strigă: hoțul!
Iar aici ne referim la acuzațiile
consilierului PSD de imoralitate
și de incapacitate intelectuală
aduse primarului, astfel con-
silierul PNL Ioan Varodi a izbuc-
nit (într-un mod foarte elegant,
dar tranșant): “Domnule preșe-
dinte, cu tot respectul, am un
semn de întrebare, dumneavoastră
susțineți că dânsul (Isac) a făcut
această interpelare, o putea face și
în august când era prezent, dânsul

a adus și o atingere de imagine în
ceea ce privește nivelul nostru in-
telectual, mare - mic, nu discutăm
facultăți aici, pe de-o parte critică
pe de altă parte nu dorește să fie
criticat, însă am un mare semn de
întrebare în ceea ce privește
moralitatea dânsului, în ceea ce
privește pregătirea sa juridică, vă
spun eu că este total pe dinafară.
O să vă aduc în probațiune ceea ce
a făcut dânsul în calitate de așa-
zis președinte al Consiliului de
administrație de la Domeniul
Public Câmpia Turzii. 

Ceea ce vorbesc acum  vorbesc pe
hârtii, ceea ce a făcut dânsul acolo
au fost numai minuni (prostii) pe
acolo și asta pot să o dovedesc pe
înscrisuri”, a fost cea mai tran-
șantă părere în Consiliul local
după circul deschis de Ionel
Tudorache.

Nu e primul atac asupra 
primarului de la Câmpia
Turzii!
Sub pretextul că el (Isac)  este ale-
sul municipiului Câmpia Turzii,
iar în concluzie are DREPTURI
(niciodată, dar niciodată nu aduce
vorba și despre OBLIGAȚIILE
pe care le are din această funcție),
iar că primarul municipiului
Câmpia Turzii este doar invitat la
ședințe, Isac atacă pe toată lumea
în toate domeniile: juridic, econo-
mic, etc, sub pretextul că el este
AUTODIDACT (scuza celor care
nu au urmat o formă superioară de

învâțământ).
Alegerile din 2016 au dovedit
cine este mai ales decât ceilalți,
astfel o să-i reamintim d-lui Isac
rezultatele alegerilor: Dorin
Lojigan - PNL - 4.522 voturi –
adică 46,92 % (cel mai mare scor
obținut după revoluție de un pri-
mar în Câmpia Turzii) în timp ce
PSD-ul (mai bine zis franciza
unui partid luat de un grup de
interese) a luat la ultimele alegeri
2.079 voturi (adică tot partidul a
luat mai puțin de jumate din cât a
luat cel pe care-l atacă frecvent).

“Dați-mi voie să spun că este
josnic să vii cu aceste acuze,
totuși să nu uităm că domnul pri-
mar a fost ales cu 4500 de voturi”,
a fost și reacția secretarului
general al primăriei, Nicu Ștefan.

Reacția lui Dorin Lojigan, 
primarului municipiului
Câmpia Turzii
Păștrându-și bunul simț, deși
atacat mârșav chiar în plenul
Consiliului local, Dorin Lojigan,
primarul municipiului Câmpia
Turzii a avut o reacție scurtă.

“Nu o să răspund la aceste două
interpelări, pentru că sunt mult
sub nivelul meu, indiferent ce
acuzații mi s-au adus. Vreau să
mulțumesc consilierilor locali și
secretarului primăriei pentru
modul cum mi-au luat apărarea,
cred că pozițiile lor fac mai mult
decât interpelarea d-lui Isac”.

U
Sergiu JUCAN



ADMINISTRATIV06
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
24 - 30 iulie 2017

Peste 30 de milioane de lei pentru Turda, 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală

inisterul Dezvoltării
Regionale, Administra-
ției Publice și Fondu-

rilor Europene (MDRAPFE) a
alocat Turzii peste 31 de milioane
de lei, prin Programul Național de
Dezvoltare Locală (PNDL). 

Din această sumă, cu peste 7,5
milioane de lei se va asigura
finanțarea lucrărilor de reabilitare
și modernizare a școlilor gimnazi-
ale Teodor Murășanu, Avram
Iancu, respectiv a Școlii de Arte
”Poiana” precum și a clădirii unde
funcționează Liceul Teoretic
”Liviu Rebreanu” dată în folo-
sință în anul 1970. 

Peste 23,5 milioane de lei din fon-
durile alocate Turzii de MDRA-
PFE, prin PNDL, vor asigura
finanțarea lucrărilor de asfaltare a
străzilor incluse în loturile 2 și 3
din zona industrială a orașului. 

Demersurile pentru întocmirea
documentațiilor și depunerea
cererilor de finanțare au fost
realizate de către administrația
locală încă de la începutul anului,
la inițiativa primarului Turzii,
Cristian Matei.

Celorlalte orașe ale județului Cluj
li s-au alocat sume de bani pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții prin PNDL, astfel: Cluj-
Napoca – circa 35 de milioane de
lei; Huedin – 11.245.400 lei; Dej
– 10.032.785 lei; Câmpia Turzii –
5.310.745 lei și Gherla –
1.908.727 lei.     

Ca răspuns la interpelarea unui
deputat sucevean, vicepremierul
Sevil Shhaideh a precizat că
”fondurile prin PNDL se alocă
astfel încât să fie finalizate cât
mai multe investiții. 

Creditele bugetare se transferă
în ordinea de înregistrare a
solicitărilor”.

Emil HĂLĂŞTUAN

M

”Tortul PNDL”: Felia Câmpiei Turzii, mai mică
decât cea a Ploscoșului

n vreme ce comuna Ploscoș a
primit de la Guvernul Tudose
aproape 6,5 milioane de lei pen-
tru modernizarea unor drumuri

comunale, obiectiv admis la finanțare prin
fonduri guvernamentale alocate Progra-
mului Național de Dezvoltare Locală
(PNDL), pentru Câmpia Turzii s-au reparti-
zat peste 5,3 milioane de lei. 

Din acești bani, suma de 2.761.444 lei se va
folosi pentru finanțarea lucrărilor de
modernizare a străzilor Ionel Floașiu,
Nicolae Titulescu (tronsonul II), Zaharia
Stancu (tronsonul II), Tudor Arghezi
(tronsonul I) și Nichita Stănescu. 

Pentru trecerea cablurilor de curent electric
în subteran și modernizarea rețelei de ilu-
minat public din centrul Câmpiei Turzii,
prin PNDL s-au alocat aproape 258 de mii
de lei. 

Cu peste 1,8 milioane de lei se vor finanța
lucrările de etajare a imobilului unde

funcționează grădinița Pinocchio, iar circa
449 de mii de lei s-au alocat pentru
renovarea unui imobil ce va funcționa ca și
sediu pentru Serviciul Comunitar Public
Local de Evidența Populației (SCPLEP)
Câmpia Turzii. 

Felia cea mai mare din ”tortul PNDL”
repartizată localităților din jurul Turzii a
revenit comunei Ceanu Mare. Pentru aceas-
ta, s-au alocat peste 17,6 milioane de lei,
bani ce se vor întrebuința pentru amena-
jarea unui sistem de canalizare menajeră și
a unei stații de tratare a apei, în localitatea
reședință de comună (16.571.101 lei) și
pentru construirea unui centru medical, de
asemenea în satul Ceanu Mare. 

Pe locul al doilea în top-ul ”preferaților”
PNDL-ului se situează comuna Tritenii de
Jos, cu aproape 13,9 milioane de lei primiți
de la Guvernul Tudose. Banii, ce provin din
fondurile alocate PNDL, vor folosi pentru
finanțarea lucrărilor de moderrnizare a
drumului județean 151 C (9.009.329 lei),
pe o distanță de 10 kilometri, din Tritenii de
Jos până la limita cu județul Mureș. 

Cu alți 4,9 milioane de lei se va finanța
construirea unei rețele de canalizare în
satul Pădureni. 

La Călărași au ajuns aproape 6 milioane și
jumătate de lei din banii guvernamentali.
Suma se va cheltui pentru modernizarea, pe
o lungime de 5 km, a drumului comunal
Călărași – Călărași Gară. Deși repartizată
Consiliului Județean Cluj, suma de 1, 375
milioane de lei se va întrebuința pentru
finanțarea lucrărilor de modernizare a 10
km de drum din șoseaua Turda – Bogata –
Călărași. 

Pentru modernizarea sistemului de ali-
mentare cu apă din comuna Moldovenești,
s-au alocat aproximativ 7,6 milioane de lei.
Din această sumă se va plăti și
contravaloarea lucrărilor de extindere a
rețelei de apă în satele Podeni și Stejeriș. 

La Tureni, modernizarea drumurilor din
localitățile comunei va continua grație
celor aproape 5,7 milioane de lei, bani
alocați în acest scop din fondurile puse de
guvern la dispoziția PNDL. 

Pentru construirea unui dispensar uman în
comuna Petreștii de Jos s-au alocat aproape
1,3 milioane de lei. 

“Cenușăresele” acțiunii de repartizare a
banilor din fondurile PNDL s-au dovedit,
pentru microregiunea Turda – Câmpia
Turzii, autoritățile din comunele Mihai
Viteazu și Săndulești. 

Dacă ultima comună, în ordinea enume-
rării, a primit 550 de mii de lei, pentru
extinderea și modernizarea sediului
primăriei din Săndulești, respectiv pentru
reabilitarea rețelei comunale de iluminat
public, pentru Mihai Viteazu s-au găsit în
”pușculița” PNDL abia ceva mai mult de
210 mii de lei, bani destinați reabilitării,
eficientizării și extinderii rețelei de
iluminat public. Comuna Viișoara nu a
primit niciun ban.

În total, pentru Câmpia Turzii și pentru cele
zece comune învecinate cu acest oraș sau
cu Turda, s-au alocat peste 68 de milioane
de lei, pentru finanțarea unor investiții
incluse în PNDL.

Emil HĂLĂŞTUAN

Î
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Turda: Consiliul local a suplimentat numărul
burselor școlare

ai mult de 650 de elevi
care învață în cinci școli
gimnaziale și la cele

șase licee din Turda vor primi
burse în acest an. Prin suplimenta-
rea cu 149 de mii de lei a sumei
alocate pentru acordarea burselor
școlare, stabilită inițial la 300 de
mii de lei, alți 664 de elevi din
școlile turdene vor beneficia de
bursa de merit, la fel ca și ceilalți
792 de colegi ai lor, pentru care
forul deliberativ local a aprobat
bursa de merit aferentă anului de
învățământ 2016-2017.

Potrivit proiectului de hotărâre
aprobat de consilierii turdeni în
ședința extraordinară de joi, 20
iulie, pentru cele 664 de burse de
merit, în valoare de 28 de lei,
lunar, pentru un elev, plătibilă
timp de opt luni dintr-un an calen-
daristic, se vor cheltui, în total,
peste 148,7 mii de lei, din cei 149
de mii de lei cu care s-a
suplimentat suma destinată
burselor școlare acordate elevilor
de la școlile din Turda.  

Cei mai mulți bani alocați supli-
mentar, respectiv 46,368 mii de
lei, vor merge spre Colegiul
Național Mihai Viteazul, unde,
datorită hotărârii din 20 iulie a
Consiliului local, vor primi bursă
de merit încă 207 elevi. 

A doua ”felie” ca mărime, din
”tortul burselor” revine școlii
gimnaziale Ioan Opriș, instituție
de învățământ ce va primi peste
27 de mii de lei, pentru plata

burselor de merit la încă 121 de
elevi. 

Pe locul al treilea în”topul meri-
tuoșilor” pe care forul deliberativ
turdean a decis, la propunerea
primarului Cristian Matei, să-i
răsplătească prin acordarea de
burse, se află Liceul Teoretic
”Liviu Rebreanu” cu 109 noi elevi
bursieri.

La polul opus se află cele trei

licee din filiera tehnologică, res-
pectiv colegiile Emil Negruțiu,
Dr. Ioan Rațiu și Colegiul Tehnic,
cu câte 13 noi bursieri, fiecare. 

La ”redistribuire”, pentru elevii
Școlii de Arte și Meserii
”Poiana”, nu s-a mai alocat nicio
bursă de merit. 

Valoarea burselor școlare, acor-
date din bugetele locale ale
localităților, diferă de la un oraș la

altul. În timp ce la Cluj-Napoca,
în 2016, membrii forului delibera-
tiv local stabileau valoarea bursei
de merit la 90 de lei, lunar, pentru
un elev, la Gherla valoarea
aceluiași tip de bursă era de 50 de
lei. 

La Sighișoara și la Reghin, bene-
ficiarii burselor de merit primeau
câte 40 de lei, lunar, iar la
Târgoviște, câte 100 de lei. 

La Alba-Iulia nivelul burselor
școlare, sociale, de merit și de
performanță se încadrează între
85 și 120 de lei, lunar, pentru un
elev. 

În 2016, Consiliul local al
sectorului 2 din București a
stabilit, pentru bursele școlare,
valori cuprinse între 200 de lei,
lunar, pentru un elev (bursa de
merit) și 500 de lei, bursa de
performanță. 

În cazul sectorului 2 din Capitală
valoarea bursei sociale, stabilită la
250 de lei, o depășea, cu 50 de lei,
pe cea a bursei de merit.

Contre între PSD și PNL Cluj, după alocarea
banilor de la Guvern  

upă ce Guvernul a alocat
Clujului aproape 670,5
milioane de lei, pentru

finanțarea lucrărilor la obiective
incluse în Programul Național de
Dezvoltare Locală, a început
scandalul dintre PSD, cu deputat-
ul Horia Nasra în rolul ”vârfului
de lance” și PNL, al cărui
exponent, Alin Tișe, s-a declarat
nemulțumit de suma primită de
județul Cluj. 

Alocarea de fonduri din PNDL
– ”un nou act de sabotare 
a Clujului”
În calitatea sa de președinte al
Consiliului Județean, liberalul
Alin Tișe consideră că Guvernul
PSD îi tratează pe clujeni ca pe
niște cetățeni de mâna a doua.
”Recenta alocare de fonduri în
cadrul Programului Național de
Dezvoltare Locală (PNDL) a dat
Guvernului PSD ocazia de a-și
manifesta, din nou, disprețul față
de clujeni. Alocarea pentru
județul Cluj a doar 670 de
milioane de lei, adică 2,24 la sută
din totalul fondurilor, reprezintă o
nouă sfidare a Clujului” și a tot
ceea ce acest județ reprezintă, a
declarat Alin Tișe, citat într-un
comunicat de presă al forului
deliberativ județean. 

”Suma alocată situează județul
Cluj pe locul 31 în ceea ce
privește cuantumul fondurilor

alocate. Asta, în condițiile în care
județul nostru se situează pe locul
5 la nivel național în ceea ce
privește contribuția la buget!”, a
explicat Alin Tișe cum aplică
Guvernul PSD principiul comu-
nist ”de la fiecare după capacități,
fiecăruia după nevoi”. 

În lipsa oricăror criterii obiective
de evaluare, niciunul din marile
proiecte ale județului, nici aero-
portul, nici centurile ocolitoare și
niciun alt proiect major de dez-
voltare a Clujului ”nu a fost con-
siderat de guvernarea PSD ca
fiind suficient de important pentru
a fi finanțat”, și-a exprimat Tișe
motivele nemulțumirii față de
felul în care Guvernul Tudose a
repartizat, în teritoriu, fondurile
alocate PNDL. 

”Este absolut de neconceput ca
după mai bine de 27 de ani
deciziile publice să fie adoptate de
guvern într-o asemenea manieră
discreționară și abuzivă. Este un
nou act de sabotare a județului
Cluj și a proiectelor de dezvoltare

ale acestuia, act pe care nu am să
îl tolerez însă. Solicit public
Guvernului României să ia măsu-
rile care se impun pentru a corecta
această nedreptate flagrantă
făcută Clujului și să dispună
alocarea de fonduri pe măsura
contribuției pe care județul Cluj o
are la bugetul de stat!”, a precizat
președinteel Consiliului Județean,
Alin Tișe.

Președintele Consiliului
Județean – ”corigent la 
capitolul proiecte pentru Cluj”
În riposta sa la afirmațiile făcute
de președintele Consiliului Jude-
țean Cluj, liberalul Alin Tișe, de-
putatul social-democrat Horia
Nasra, a preferat să ”sape” la
temelia credibilității adversarului
său politic: ”Alin Tișe este doar
un șefuț politic de mâna a doua, o
umbră politică în PNL, fără
viziune, fără susținere și din
păcate este corigent și la capitolul
proiecte pentru Cluj și clujeni, în
dreptul său fiind ZERO realizări
la un an de mandat!”, a declarat
deputatul Horia Nasra, preșe-

dintele PSD Cluj. 

„Alin Tișe face un circ ieftin și se
comportă ca un baron local auten-
tic, trimițând alegații politice în
numele Consiliului Județean Cluj,
o instituție care trebuie să se
ocupe de administrație, nu de
politică! Faptul că este frustrat și
că PNL Cluj, prin baronii săi
locali, Sorin Apostu, Horea
Uioreanu sau Radu Bica, s-a
remarcat mai mult prin scandaluri
de corupție decât prin realizări
administrative, trebuie să-i dea de
gândit!”, a continuat Horia Nasra. 

”În loc să continue în minciună, îi
solicit lui Alin Tișe să se întoarcă
la problemele județului...”, i-a
recomandat președintele organi-
zației județene Cluj a PSD preșe-
dintelui Consiliului Județean. 

Radiografia unei repartizări 
de fonduri
La repartizarea fondurilor din
bugetul județului, de la sfârșitul
anului 2016, Alin Tișe, care a
dispus alocarea de bani mai puțini

comunelor și orașelor clujene cu
primari de la PSD a aplicat exact
principiile pe care le contestă
acum. Pe de altă parte, nici Horia
Nasra nu își susține, cu argumente
viabile, teza potrivit căreia acu-
zațiile formulate de președintele
Consiliului Județean Cluj la
adresa Guvernului Tudose, despre
care Alin Tișe afirmă că a alocat
fondurile PNDL după criterii
politice, dirijând sumele mai mari
spre județele conduse de oamenii
PSD, s-ar dovedi neîntemeiate.

Cum stau lucrurile, de fapt?
Suma de peste 670 de milioane de
lei, alocată de Guvern județului
Cluj s-a repartizat pentru finațarea
lucrărilor la obiective de investiții
situate în 64 din cele 81 de unități
administrativ-teritoriale ale jude-
țului Cluj. Conform criteriului
culorii politice a primarilor din
respectivele orașe și comune,
peste 252 de milioane de lei au
”mers” spre localitățile conduse
de către primari PSD și ALDE, iar
circa 338,5 milioane de lei s-au
alocat de Guvern localităților clu-
jene cu primari liberali, udeme-
riști și, în cazul Cojocnei, cu un
primar țărănist. Restul banilor,
circa 79,5 milioane de lei, s-au
alocat Consiliului Județean Cluj.
Autoritățile județene clujene vor
folosi cea mai mare parte a sumei
alocate de Guvern din fondurile
PNDL (peste 74 de milioane de lei)
pentru reabilitarea și moder-nizarea
mai multor drumuri județene. 

D
Emil HĂLĂŞTUAN

M
Emil HĂLĂŞTUAN



ADMINISTRATIV08
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
24 - 30 iulie 2017

ompania de Apă Arieș,
cea mai importantă soci-
etate din zona Turda-

Câmpia Turzii, care are o sucur-
sală și în Câmpia Turzii, tocmai
pentru a veni în ajutorul cetățe-
nilor din municipiu pentru orice
problemă întâmpinată (de cele
mai multe ori rezolvată într-un
interval de timp scurt) a înaintat o
cerere către administrația de la
Câmpia Turzii în care cerea pre-
lungirea contractului de închiriere
a imobilului de pe strada Andrei
Mureșanu, unde CAA, sucursala
Câmpia Turzii își are birourile și
își desfășoară activitatea.

După o perioadă neagră pentru
Câmpia Turzii când a pierdut
sucursale ale EON Gaz, Electrica
și Finanțele Publice, iar pentru
orice problemă legată de cele trei
oamenii sunt nevoiți să bată dru-
mul Turzii, a venit momentul în
care, printr-un vot, aleșii locali
pot păstra o subcursală a CAA la
Câmpia Turzii, scutind astfel dru-
murile pe care oamenii ar fi
nevoiți să le bată la Turda. 
În acest context, primarul munici-
piului Câmpia Turzii, Dorin
Lojigan, a inițiat un proiect de

hotărâre pentru prelungirea con-
tractului de închiriere a CAA
sucursala Câmpia Turzii.
Însă surpriza a venit în momentul
votului. Dacă din cei 19 consilieri
locali aleși la Câmpia Turziii au
fost prezenți doar 15, 5 nu au
putut vota: Puiu Tot (angajat al
CAA), Ioan Varodi (nevasta
angajată la CAA), Gicu Rece
(angajat la CAA), Monica
Uioreanu (angajată la CAA) și
Lică Gabriel (angajat la CAA), ei
abținându-se de la discuții și de la
vot tocmai fiindcă se aflau în

conflict de interese (așa prevede
legea) tocmai la unul dintre cele
mai importante voturi pe care
puteau să le dea în favoarea celor
care i-au trimis în consiliul local.

Pentru trecerea acestui punct
important pentru toți cetățenii
municipiului Câmpia Turzii era
nevoie de 13 voturi, din care
consilierii PNL (cu o singură
abșinere) au votat PENTRU,
consilierii PPUSL (cu o singură
abținere) au votat PENTRU, con-
silierii UDMR au votat PENTRU,

iar consilierii PSD s-au abținut cu
toții! Astfel proiectul a căzut. 

Încă o „reuşită” a grupului PSD
Câmpia Turzii.

Dezamăgit de rezultatul votului,
repetăm, unul foarte important
pentru toți cetăţenii Câmpiei
Turzii, și conștientizând impor-
tanța acestui proiect, Puiu Tot,
președintele de ședință, a ținut să
adauge: “Dorința cetățenilor din
Câmpia Turzii este ca să rămână
CAA, să nu plece apa cum  a ple-

cat plecat gazul, electrica, finan-
țele, atunci interesul este ca pri-
măria sa vină în sprijinul
populației să sprijine astfel de
hotărâri” 

Răspunsul la dezamăgirea preşe-
dintelui de ședință a venit de la
inițiatorul acestui proiect, în speță
din partea celui care și-a dorit cel
mai mult ca CAA să rămână în
Câmpia Turzii: „Domnule preșe-
dinte, primăria sprijină astfel de
hotărâri, de asta am și inițiat
proiectul de hotărâre, acum nu
este vina mea că 5 dintre
consilierii prezenți azi aici sunt în
conflict de interese sau de
incompatibilități, rezolvarea pro-
blemei nu este la primărie, ci la
Consiliul local, trebuie un cvorum
de 13 voturi”, a atras atenția și
Dorin Lojigan, primarul munici-
piului Câmpia Turzii, inițiatorul
acestui proiect.

Situația prezentată mai sus a fost
discutată de mai multe ori în
Consiliul local, dar nemulțumirea
majoră vine în special de la
oamenii din oraș, membrii PSD
Câmpia Turzii fiind toți angajați
în bloc la cel mai important oper-
ator de servicii din zona Turda –
Câmpia Turzii. 

CAA este posibil să părăsească Câmpia Turzii,
tocmai cu ajutorul propriilor angajați 
din Consiliul local (toți membri PSD) 
Sergiu JUCAN

C

rintr-un proiect inițiat de primarul
municipiului Câmpia Turzii,
Dorin Lojigan, și care este desti-

nat părinților care MUNCESC și nu au
posibilitatea de a-și îngriji copiii ante-
preșcolari, s-a stabilit un cuantum de
3lei/zi/copil, pentru copiii care frecven-
tează Centrul de Educație Timpurie Ante-
preșcolară.

La nivelul municipiului Câmpia Turzii
funcționează Centrul de Educație Timpurie
Antepreșcolară care oferă servicii de
îngrijire, supraveghere și educație pentru
un număr de 18 copii cu vârste între 2 și 3
ani. Centrul este un serviciu social care

vine în sprijinul părinților care
MUNCESC (îngroșăm acest cuvânt
fiindcă în oraș se cunosc situații hilare în
care se primesc sume impresionante pentru
nemuncă, sub forma unei indemnizații de
creștere a copilului – vezi cazul Petre Pop,
concediu de paternitate).

Conform referatului nr. 18806/11.07.2017
privind modul de calcul, costul mediu
zilnic pentru un copil în creșă se calculează
raportând cheltuielile totale (55.872) la
numărul mediu de copii (15), respectiv la
numărul de zile lucrătoare din anul 2016
(245 zile) în care a funcționat creșa,

rezultând un cost de 15.20 lei/zi de copil. 

Dacă până în prezent părinții ai căror copii
erau înscriși la creșă plăteau 8 lei/zi de
copil, din 2017 aceştia vor plăti doar 3 lei,
o sumă de aproape 3 ori mai mică, un aju-
tor mare venit în favoarea lor. Peste toate
aceste beneficii, mai vine o veste bună, şi
anume va începe supraetajarea grădiniței
Pinochio de pe strada Retezatului, astfel o
creșă nouă va lua naștere la Câmpia Turzii.

Diferența de la 3 lei până la 15,20 lei
urmează a fi suportată de către primărie, un
ajutor mare oferit părinților care
MUNCESC, o reducere de aproape 3 ori
care se va regăsi în buzunarele acestor
părinți. 

Primăria Câmpia Turzii vine în ajutorul
părinților care MUNCESC și nu au
posibilitatea de a-și îngriji copiii antepreșcolari
Sergiu JUCAN

P

Prins conducând fără permis
La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 01:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului
Turda - Biroul Rutier au depistat un bărbat care conducea un autoturism, fără a deţine
permis de conducere. Cel în cauză, un bărbat, de 39 de ani, din Turda, a fost depistat pe
strada Războieni. Cercetările au fost extinse şi în ceea ce îl priveşte pe  proprietarul
autoturismului, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, care i-ar fi încredinţat autovehiculul
celui în cauză, cunoscând faptul că acesta nu deţine permis de conducere. În cauză se
efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără
permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul spre a fi condus pe drumurile publice
unei persoane care nu posedă permis de conducere, fapte prevăzute de Codul penal.

Bărbat din Câmpia Turzii, prins la volan băut
La data de 19 iulie a.c., în jurul orei 05:20, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei munici-
piului Câmpia Turzii au identificat un conducător auto sub influenţa alcoolului.
Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, din Câmpia Turzii, a fost depistat pe strada Piaţa Unirii,
din unicipiul Câmpia Turzii, unde a fost implicat într-un accident rutier soldat cu
pagube materiale. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentraţie de peste
0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost prelevate mostre biologice în
vederea stabilirii gradului de alcoolemie în sânge. În cauză se efectuează cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau
a altor substanţe, faptă prevăzută de Codul penal.
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onstruirea insulelor de
calmare de pe şosele a
fost stopată, a declarat

vineri, la Oradea, Ştefan Ioniţă,
directorul CNAIR, scrie monito-
rulcj.ro. 

"E clar că sunt construite prost.
Într-adevăr, se pare că proiectul
produce disconfort participanţilor
la trafic, neobişnuiţi cu aceste
măsuri care veneau tocmai să
atenueze şi să nu creeze pro-
bleme. Acum sunt semnalate
aceste lucruri (accidente şi chiar
decese din cauza lor n.red.). 

De aceea conducerea CNAIR a
luat decizia să stopeze proiectul,
am comandat un audit de
siguranţă rutieră care ne-a fost
pus la dispoziţie. Pentru contrac-
tele care încă nu au început aces-
tea vor fi sistate, pentru cele în
derulare vor fi emise dispoziţii de
şantier astfel încât să se corecteze

aceste insule", a declarat Ştefan
Ioniţă, răspunzând întrebărilor
jurnaliştilor.

Directorul CNAIR a precizat că

acest proiect a început la reco-
mandarea Băncii Mondiale şi a
fost implementat pe suport tehnic
aferent acestei investiţii, fiind
avizat de Poliţia Rutieră. Însă

numeroasele probleme create în
trafic au determinat conducerea
CNAIR să comande un audit de
siguranţă rutieră care "într-adevăr,
susţine că trebuie făcute anumite

modificări".

"Vom da nişte dispoziţii de şantier
care vor veni să corecteze toate
aceste insule şi se vor atenua
astfel încât să fie adaptate. Iar la
ieşirea din localităţi acea şicană ar
trebui să fie numai pe sensul de
intrare, nu pe sensul de ieşire, să
fie un semicerc. Necesitatea lor
este dovedită ca fiind bună, sunt
implementate şi afară şi sunt
menite să protejeze pietonii de
anumiţi şoferi care uită că trebuie
să adapteze viteza de circulaţie în
localităţi", a precizat Ştefan
Ioniţă.

Anul trecut, pe DN1 între Cluj şi
Turda sensurile de circulaţie au
început să fie separate prin
borduri şi insule mediane, iar
benzile au fost îngustate.
Lucrările au fost demarate de
către CNADNR şi au iritat
localnicii, autorităţile din zonă,
precum şi şoferii, iar accidentele
rutiere s-au înmulțit.

C

Compania de Drumuri STOPEAZĂ proiectul
bordurilor de pe drumurile naționale. 
Ce se va întâmpla cu cele deja construite

n noaptea de vineri, 14 iulie 2017,
a fost înregistrată o sesizare
telefonică la dispeceratul CAA
prin care se reclama un miros

puternic neplăcut pe Str. Primăverii din
municipiul Turda. În urma sesizării
echipele de intervenție CAA s-au deplasat
la fața locului și au constatat situația
exprimată în sesizare. În vederea
dispersării mirosului au fost efectuate
manevre de ventilare a caminului de

vizitare cât și de spălare a acestuia cu aju-
torul vidanjei.

În continuare, echipele CAA au întreprins
acțiuni în vederea identificării zonei de
proveniență a substanțelor ce ar putea
provoca mirosul neplăcut, fiind stabilit un
perimetru a sursei acestora și anume
fabricile din zona industrială, ulterior zona
fiind redusă la doua puncte de monitorizare
- doi agenți economici. 

Luni, 17 iulie 2017, au fost efectuate
verificări prin inspectarea caminelor de
colectare ale agenților economici iar la
unul dintre aceștia s-au constatat deversări
de substanțe în sistemul de canalizare, în
cămine fiind prezentă la suprafața apei
menajere o peliculă de uleiuri însoțită de
mirosul înțepător sesizat și de cetățeni. 

Marți, 18 iulie 2017, au fost prelevate
probe de ape uzate de agentul economic în

cauză, acestea fiind trimise pentru analize
de laborator. CAA a sesizat autoritățile,
Poliția Locală și Garda de Mediu, în
vederea luării măsurilor care se impun în
astfel de cazuri. 

CAA a acționat cu toate resursele pe care le
are la dispoziție în vederea remedierii
acestei situații astfel încât cauza discon-
fortului cetățenilor să fie identificată și
eliminată în cel mai scurt timp posibil. 

Î

Informare cu privire la demersurile și acțiunile
întreprinse de CAA ca urmare a sesizărilor
cetățenilor despre mirosul neplăcut din unele
zonele ale Turzii

ouă fotografii ajunse la redacția Ziarului 21,  ne-au
demonstrat că ar putea apărea cât de curând un nou
semn de circulație (pentru cei care cunosc semnele

de circulație, evident) și anume “Atentie la „șoferi””.

Fotografiile care fac deliciul internetului au fost făcute la
intrarea pe varianta Clujului, (drumul care te duce la
aeroport), unde doi șoferi au ales o scurtătură intrând pe un
sens unic şi blocând circulația.

“Nu este primul incident de genul celui prezentat, mulți șoferi
chiar din Câmpia Turzii ori nu cunosc semnele și regulile de
circulație ori nu le mai văd, unii intră în sensul giratoriu în
mod invers, alți pur și simplu nu se asigură când ies de pe un
drum secundar punând astfel viața participanților la trafic în
pericol“, ne-a declarat autorul celor două fotografii.

D

Atentie la „șoferi”!
Sergiu JUCAN

Ada DURLAN
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EDITORIAL
Fonduri cu virgulă, sau despre o rezolvare

nemțească tratată în stil românesc

locarea de fonduri
guvernamentale prin
intermediul Programului

Național de Dezvoltare Locală a
stârnit, în județul Cluj, un circ
politic demn de ”vremurile bune”
ale Consiliului Provizoriu de
Uniune Națională (CPUN) împă-
nat cu ”politicieni de profesie”.

Cele aproximativ 670 de milioane
de lei repartizate județului Cluj au
”umflat orezul” în Alin Tișe, care,
din postura de președinte al
forului deliberativ județean s-a
zborșit la Guvernul PSD. 

”Recenta alocare de fonduri în
cadrul Programului Național de
Dezvoltare Locală a dat Guver-
nului P.S.D. ocazia de a-și mani-
festa, din nou, disprețul față de
clujeni. Suma alocată situează
județul Cluj pe locul 31 în ceea ce
privește cuantumul fondurilor
alocate. Asta, în condițiile în care
județul nostru se situează pe locul
5 la nivel național în ceea ce
privește contribuția la buget! În
lipsa oricăror criterii obiective de
evaluare, niciunul dintre marile
proiecte ale județului, nici Aero-
portul, nici centurile ocolitoare și
niciun alt proiect major de dez-
voltare a Clujului nu a fost con-
siderat de guvernarea P.S.D. ca
fiind suficient de important pentru
a fi finanțat”, a reproșat democrat
– liberalul Alin Tișe, care a prins
glas după travestirea în liberal
sadea, care nici portocaliu nu a
visat, nici Băsescu nu a votat! 

Tișe a făcut, voit sau ba, o con-
fuzie. Fondurile alocate prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare
Locală nu se repartizează după
criteriile luate în calcul la

împărțirea sumelor provenite din
colectarea TVA sau a celor din
impozitul pe venit. 

De ar fi poftit, Alin Tișe s-ar fi
luminat cu o precizare a vicepre-
mierului Sevil Shhaideh: ”Fondu-
rile prin PNDL se alocă astfel
încât să fie finalizate cât mai
multe investiții. Creditele bugeta-
re se transferă în ordinea de înre-
gistrare a solicitărilor”, a răspuns
aceasta unei interpelări pe această
temă. 

Și o confirmare a metodei ce se
aplică la alocarea fondurilor ges-
tionate de Guvern prin PNDL o
poate primi Alin Tișe din ograda
proprie, adică din județul Cluj.
Turda a primit peste 31 de
milioane de lei pentru finanțarea
unor investiții edilitare prin inter-
mediul PNDL. De ce a primit
Turda cu doar vreo șapte milioane
de lei mai puțin decât Cluj-
Napoca și mai mult decât oricare
alt oraș din județ? Pentru că
”demersurile pentru întocmirea
documentațiilor și depunerea cere
rilor de finanțare au fost realizate
de către administrația locală încă

de la începutul anului”, după cum
se precizează într-un comunicat al
primăriei turdene despre alocarea
de fonduri prin PNDL.

În loc să-i explice lui Alin Tișe
cum stă treaba cu fondurile
alocate județelor țării prin PNDL,
deputatul clujean Horia Nasra,
președinte al organizației județene
a PSD, a intrat într-un ”joc de
contre” cu liberalul președinte al
Consiliului Județean. În loc de
argumente viabile, Nasra a purces
la demolarea credibilității lui Alin
Tișe. ”În loc să continue în min-
ciună, îi solicit lui Alin Tișe să se
întoarcă la problemele județului,
cât despre alte acuzații politice, îi
recomand un PSIHIATRU care
să-i prescrie un tratament medi-
camentos pentru ameliorarea
stării acestuia”, a declarat depu-
tatul Horia Nasra, președintele
PSD Cluj.

Metoda aplicată de Horia Nasra,
tipică impunerii unei opinii prin
vârârea ”pumnului în gură” unui
interlocutor ce face afirmații
incomode, amintește de perioa-
dele de tristă amintire ale regimu-

rilor totalitariste de mână forte.
Sau, altfel spus ”dreptatea este de
partea celui care are sabia mai
lungă”. Și Horia Nasra, membru
al unui partid aflat pe ”caii mari ai
guvernării” a socotit de cuviință
să-l împungă pe liberalul (de
circumstanță) Alin Tișe cu ”sabia
mai lungă” a puterii, nu cu
argumente la obiect, așa cum ar fi
procedat dacă urmărea lămurirea
unei probleme și nu tranșarea unei
dispute. 

Dar Nasra a preferat să amestece,
în pomelnicul binefacerilor azvâr-
lite de PSD asupra Clujului,
alocările de fonduri pentru
obiective de investiții de interes
național, precum cele două auto-
străzi, Transilvania, respectiv
Turda – Sebeș. Tactica deputatului
social-democrat Horia Nasra, de a
aduna mere, pentru a afla câte
pere a dat PSD-ul Clujului nu are
nicio relevanță pentru explicarea
mecanismului de alocare a fon-
durilor repartizate de Guvern prin
PNDL.

Dar, dincolo de disputa dintre
Alin Tișe și Horia Nasra, din

înșiruirea sumelor alocate pentru
peste 60 din cele 81 de comune și
orașe ale județului Cluj, se poate
observa o anume scrupulozitate
nemțească în repartizarea banilor,
socotiți adesea la virgulă. Spre
deosebire de alocările de fonduri
”cu toptanul” practică folosită de
guvernările anterioare, acum banii
s-au socotit până la „ultima
centimă”. Dacă așa se va verifica
și felul în care s-au cheltuit
sumele alocate din fondurile puse
la dispoziția PNDL, se vor crea,
cu adevărat, premisele unei
dezvoltări locale, îndelung aștep-
tate în România.  

În romanul ”Scrinul negru”
George Călinescu descrie o scenă
petrecută între doi evrei, prieteni,
aflați pe drumul spre Transnistria,
locul unde urmau să fie deportați.
Unul din cei doi nu a reușit să ia
mulți bani cu el la plecarea de
acasă și, pentru a cumpăra câte o
cană cu apă, vândută scump
oamenilor din convoiul mânat
spre Transnistria, a cerut 2 mii de
lei de la prietenul său, în schimbul
ceasului. Acela, în loc să-i dea
banii sau să îl refuze, îi tot spunea
că ceasul nu face decât 500 de lei. 

Exasperat de îndărătnicia priete-
nului său, evreul însetat era gata
să renunțe la tranzacție. Atunci,
celălalt i-a spus: Îmi ești prieten.
Vrei 2 mii de lei, îți dau. Dar să
știi, ceasul nu face decât 500!”.  

Așadar, politicienii ar trebui să-l
citească pe George Călinescu.
Pentru a învăța să își ajute pri-
etenii din buzunarul propriu, iar
banii din pușculița publică să
meargă acolo unde trebuie, pentru
a asigura dezvoltarea comunită-
ților locale și, în consecință, a
țării. 

A
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 DEZOSATĂ LA 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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Zilele Comunei Mihai Viteazu au loc în perioada 11-13
august, interval ce coincide cu Zilele Turzii și Câmpiei Turzii

Programul Zilelor Comunei Mihai Viteazu

Vineri 11.08.2017:

18:30 – 19:10 Solistă DIANA NAP
19:15 – 20:00 Solist MIKE ZETTER – Lb Maghiară
20:15 – 21:12 Trupa NEXXT BAND
21:30 - 22:30 Dj GORE ( Mihai Viteazu )

Sâmbătă 12.08.2017:

12:00 – 14:00 Program pentru copii- Concurs de bici-
clete, Clovni, Personaje Disney, Concurs de Role,
ateliere de creație pentru copii
14:00 – 14:45 Deschiderea oficială a Zilelor Comunei
Mihai Viteazu

Parada ansamblurilor participante
14:45 – 15:05 Primirea delegațiilor și a invitaților cu
”Pâine și Sare ”
15:10 - 15:25 Ansamblul FIII MOȚILOR – Grupa mică

Soliști Suciu Stefan Constantin și Drule Raluca și
Manuela Vâtcă
15:30 – 15:40 Ansamblul RUGYEK 

Solistă KISS ILDIKO
15:45 – 16:05 Ansamblul SATU LUNG 
16:10 – 16:20 Solistă BUDAE IOANA
16:25 – 16:40 Ansamblul PETEȘCANA – Gorj
16:45 – 16:55 Solistă PÂRȚILĂ MARIA GABRIELA 
17:00 – 17:20 Ansamblul FLORILE CEAHLĂULUI 
17:25 – 17:50 Solist GYUSI
17:55 – 17:10 Ansamblul JOCO
18:10 – 18:30 Grupul de pe Câmpie (Ana Georgeta Bala,
Alexandru Făgădar )
18:40 – 18:55 Solistă CRISTINA CHIPER

19:00 – 19:15 Solist ALEXANDRU FĂGĂDAR
19:20 – 19:40 Solistă MARIANA MORCAN
19:45 – 19:55 Ansamblul FIII MOȚILOR – Grupa mare
alături de solista Amalia Peteleu
20:00 – 20:15 Corul  Mixt și Corul Ortodox al Casei de
Cultură Mihai Viteazu                      
20:20 – 21:00 Formația Condusă de dl. MARTINOVICI
- Muzică Ușoară
21:05 – 21:45 Trupa AUTOGRAF – Rock LIVE
21:50 – 22:55 Recital extraordinar TAVI COLEN &
EMA
23:00 Foc de artificii.              

Duminică 13.08.2017:

15:00 - 15:20 Ansamblul HORUATUL CRASNEI – Sălaj
15:25 – 15:40 Solist MĂGUREAN SIMONA
15:45 – 16:00 Ansamblul FII MOȚILOR – Grupa mare
16:05 – 16:15 Solistă CIREBEA IULIA
16:20 – 16:30 Solistă FAUR LARISA
16:35 – 16:45 Ansamblul RUGYEK – Mihai Viteazu
16:50 – 17:20 Recital extraordinar solistă BENEDEKFY
KATALIN – Ungaria
17:25 – 17:40 Solistă MARIA LAZEA
17:45 – 18:10 Grupul ȘEZĂTOAREA CLUJULUI
18:15 – 18:45 Solist NELU ȘOPTEREAN
18:50 – 19:10 Solistă CRINA PRAȚA
19:15 – 19:30 Solistă NICOLETA HĂDĂREAN
19:40 – 20:15 Recital extraordinar IONUȚ LANGA
20:20 - 21:00 Recital JOCO
21:15 – 22:05 Recital extraordinar ANTONIA – BAND
LIVE 
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Lamborghini Gallardo V10 se va lua la întrecere 
cu un MIG 21 Lancer, pe 29 iulie 2017, la Câmpia Turzii

acă anul trecut surpriza  pregătită
de organizatorii "Zilei Porţilor
Deschise" de la Baza 71 Aeriană

Câmpia Turzii a fost întrecerea dintre un
Mig 21 Lancer și un BMW X6M, un bolid
unic în România, modificat special pentru
curse, cu peste 900 de cai putere, și care
atingea suta de kilometri în mai puțin de 3
secunde, prețul lui fiind aproape 500 de mii
de euro, anul acesta organizatorii pregătesc
o întrecere între un MIG-ul 21 Lancer și un
Lamborghini Gallardo V10. 
Lamborghini Gallardo V10, costă câteva
sute de mii de euro, are peste 700 de cai

putere şi atinge suta de kilometri în mai
puţin de 3 secunde.

Mig 21 Lancer este un avion de vânătoare
din generația a treia, are o lungime de 15
metri, o înălțime de 4 metri, anvergura de 7
metri, o greutate maximă la decolare de
9400 kg, atinge o viteză de 2876 km/oră, și
necesită o distanță de decolare de 800 m.

Spectacolul oferit prin cursa inedită, anul
trecut, a fost din plin savurată de cei
prezenți la Baza 71, spectacolul fiind
aplaudat minute în șir, iar anul acesta orga-
nizatorii promit un spectacol pe măsura
așteptărilor.

D
Emil HĂLĂŞTUAN

Accident grav în Câmpia Turzii, unul dintre șoferi 
transportat la spital

uni, 17 iulie, în jurul
orelor 11.00 s-a produs
un accident în Câmpia

Turzii pe strada Aurel Vlaicu, la

intersecția cu strada Liviu
Rebreanu. 

Din spusele unor martori, tampo-
narea celor două mașini s-a pro-
dus prin neacordarea de prio-

ritate. 

Taximetrul se deplasa dinspre
cartierul blocuri spre centru pe
strada Aurel Vlaicu, iar la
intersecția cu strada Liviu

Rebreanu a fost lovit de un auto-
turism marca Volkswagen. 
În urma coliziunii șoferul din taxi
a fost transportat la spitalul din
Câmpia Turzii, de un coleg, aces-
ta acuzând dureri mari la

claviculă. 
La locul accidentului a sosit și un
echipaj medical, dar și pompierii
și un echipaj al poliției care face
cercetări pentru stabilirea exactă a
cauzelor producerii accidentului.

L
Sergiu JUCAN

Artă cusută și artă mâncată la Galeria de Artă din Turda

pațiul expozițional din strada
Libertății nr. 2 găzduiește, în
aceste zile, expoziția de artă

cusută, pictură și mandale, alcătuită din
lucrări realizate de către profesoara Felicia
Răcean. 

La vernisarea expoziției, eveniment
desfășurat marți, 18 iulie, de la ora 18, la
Galeria de Artă a Turzii, autoarea a
mărturisit că cele aproximativ 50 de
exponate reprezintă rodul muncii sale de 20

de ani pe tărâmul creației artistice. 

Concomitent cu expoziția de artă plastică a
Feliciei Răcean, la Galeria de Artă turdeană
s-a mai consumat o expoziție, cea de artă
culinară, rod al colaborării dintre doctorul
Iuliu Cărpineanu, maestru în preparate
vânătorești și Felicia Răcean, ajutată în
acest domeniu al creației de către fiica sa,
care a contribuit, mai ales, la prepararea
dulciurilor. 

Din expoziția culinară, ce nu a rezistat
decât ceva mai puțin de o oră admirației

celor aproximativ 50 de participanți la
eveniment, a făcut parte și slănina cu ceapă
roșie, un „preparat” neaoș ardelenesc, asor-
tat cu ruladele preparate din carne de vânat
și alte asemenea ”mâncăruri cu pedigree”
preparate de către profesoara Felicia
Răcean și dr. Iuliu Cărpineanu. 

La expoziție, organizată, potrivit mențiu-
nilor de pe afișul ce anunța evenimentul, de
către societatea culturală turdeană Filarmo-
nia, ”de serviciu” la Galeria de Artă până la
sfârșitul lunii august, împreună cu Școala
Populară de Arte ”Tudor Jarda” din Cluj-

Napoca și Casa de Cultură din Turda au
participat managerul instituției clujene,
Vasile Corpodean, dar și viceprimarul
Turzii, Lucian Nemeș, care, după mult
timp, a reînnodat obiceiul participării unor
reprezentanți ai autorităților publice locale
la evenimentele artistice ce se desfășoară
la Galeria de Artă a Turzii. 
Spre deosebire de expoziția culinară, ce a
avut parte de o existență efemeră, expoziția
de artă cusută, pictură și mandale, alcătuită
din lucrări ale profesoarei Felicia Răcean,
rămâne deschisă publicului până la sfârșitul
lunii iulie.   

S
Emil HĂLĂŞTUAN
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rimarul Dorin Nicolae LOJIGAN
invită comunitatea să participe în
data de 2 august 2017, la prima

ediţie „EXPO CÂMPIA TURZII”,
desfăşurată în cadrul celui mai mare eveni-
ment local “ZILELE MUNICIPIULUI -
CÂMPIA TURZII - PORŢI DESCHISE”.
În cadrul expoziţiei, un număr de 11 firme
şi-au exprimat disponibilitatea de a fi
partenerii noştri şi de a expune pentru cei
prezenţi o gamă diversificată de servicii
locale, produse meşteşugăreşti şi creaţii
handmade cu demonstraţie.

Având în vedere faptul că este vorba de un
concept nou care se adresează întregii
comunităţi locale, indiferent de vârstă sau
preocupare, activităţile desfăşurate mier-
curi, 2 august 2017, începând cu ora 16.00,
în Piaţa Tricolorului, sunt adresate per-
soanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale, operatorilor economici, insti-
tuţiilor, asociaţiilor şi organizaţiilor nongu-
vernamentale, producătorilor şi meşteşu-
garilor din municipiul nostru, care doresc
să îşi promoveze serviciile şi produsele.
Precizăm faptul că expoziţia permite şi

vânzare de produse pentru buzunarul
fiecărui vizitator.

Dorin Nicolae Lojigan, primarul munici-
piului Câmpia Turzii declară: ”Prin organi-
zarea primei ediţii a EXPO CÂMPIA
TURZII ne dorim să susţinem cu succes
dezvoltarea mediului de afaceri local şi să
contribuim la promovarea acestuia, încura-
jând spiritul antreprenorial şi dezvoltarea
fiecărei pasiuni în parte. Vă îndemn să
veniţi în număr cât mai mare la această
expoziţie şi să apreciaţi măiestria, dăruirea
şi conceptul fiecărui participant ”.

Atelierul de creativitate al acestei ediţii
oferă vizitatorilor ocazia de a cunoaşte
îndeaproape antreprenoriatul local şi de a
crea noi oportunităţi valorice pentru
comunitatea noastră.

Expoziţia va fi deschisă între 16.00-20.00
în Piaţa Tricolorului, miercuri 2 august
2017, iar cu începere de la ora 17.30, fan-
fara „Promenada” va oferi publicului un
concert de muzică de promenadă pe terasa
Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”.

Caravana filmului românesc poposește la Câmpia Turzii
rganizatorii evenimen-
tului ZILELE MUNI-
CIPIULUI CÂMPIA

TURZII, ediţia a XX-a, oferă pu-
blicului cinefil posibilitatea de a
urmări o serie de proiecţii cinema-
tografice româneşti, într-o atmos-
feră de sărbătoare.

”Caravana filmului românesc –
Capodopere ale cinematografiei
naţionale” se va desfăşura în
perioada 07-10 august 2017. Prin
acest eveniment se intenţionează
ca timp de 4 zile, capodopere ale
filmului românesc, comedii clasi-
ce româneşti, filme istorice, dar şi

filme pentru copii, producţii care
au încântat şi au bucurat copilăria
şi adolescenţa multora dintre
părinţii sau bunicii de astăzi să fie
readuse în atenţia comunităţii din
Câmpia Turzii.

Prin intermediul „Caravanei
filmului românesc”- dorim să
promovăm filmul românesc,
realizând o călătorie nostalgică
printre cele mai valoroase
producţii naţionale.

Astfel, seara tinereţii, seara filmu-
lui istoric, seara comediei, a
filmului psihologic, precum şi

filmele pentru copii sunt un prilej
pentru cei vârstnici să îşi
retrăiască tinereţea, iar pentru cei
tineri să cunoască valoarea cine-
matografiei noastre.

Timp de 4 zile, Câmpia Turzii va
fi gazda CARAVANEI FILMU-
LUI ROMÂNESC, în care proiec-
ţiile româneşti aduc publicului
bucurie şi apreciere cineaştilor
români.

Programul complet al filmelor
în această perioadă, este:

LUNI, 7 august 2017

- Ora 19.30 – Seara filmului
istoric „ Mihai Viteazu„
MARȚI, 8 august 2017
- Ora 9.30 – Film pentru copii
„Veronica„
- Ora 11.30 – Film pentru copii
„Mofturi 1900„
- Ora 19.30 – Seara Tinereţii
–film „Declaraţie de dragoste„
MIERCURI, 9 august 2017
- Ora 9.30.- Film pentru copii
„Dumbrava Minunată„
- Ora 11.30 – Film pentru copii
„Tinereţe fără bătrâneţe„
- Ora 19.30 – Seara comediei
„Actorul şi sălbaticii„
JOI, 10 august 2017

- Ora 19.30 – Seara filmului
psihologic - „Nunta mută„
- Ora 21.00 –Seara filmului psiho-
logic - „ Cel mai iubit dintre
pământeni„

Toate filmele vor rula în Sala de
spectacole „Mircea Mihăşan„ a
Palatului Cultural Ionel Floaşiu.

Vă aşteptăm să vizionăm împre-
ună cele mai îndrăgite filme ale
istoriei cinematografiei româ-
neşti, oferite comunităţii la cea
de-a XX-a ediţie a ZILELOR
MUNICIPIULUI „CÂMPIA
TURZII- „PORŢI DESCHISE”.

O

Weekend plin de energie și demonstrații sportive 
la Câmpia Turzii

dministraţia locală a munici-
piului Câmpia Turzii pregăteşte
pentru iubitorii sportului în aer

liber un weekend plin de energie. Timp de
3 zile, în perioada 4-6 august 2017, în
cadrul ZILELOR MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII, ediţia a XX-a, sunt
programate activităţi sportive pentru toate
categoriile de vârstă.

Astfel, vineri, 4 august 2017, întreaga
comunitate este aşteptată, începând cu
orele 10.00, la Complexul Turistic „La
Broscuţa” pentru demonstraţii sportive:

box, judo, tenis de masă, tenis de câmp,
rugby, fotbal şi TRX. Cei interesaţi pot
încerca şi ei!

De asemenea, tot în această locaţie
sâmbătă, 5 august 2017, de la ora 9.00, va
avea loc Turneul de Fotbal „Cupa
Municipiului Câmpia Turzii”, iar dumi-
nică 6 august 2017, cu începere de la ora
9.00 se va desfăşura concursul CSM
Trophy -tenis de masă, la sala Sporturilor
„Ioan Stanatiev”.

Participarea la competiţiile sportive de

sâmbătă şi duminică este deschisă tuturor
iubitorilor fotbalului şi a tenisului de
masă, indiferent de aptitudinile tehnice
ale acestora, fiind un prilej de socializare
prin sport. Toţi vor fi recompensaţi cu
premii.

Înscrierile la activităţile sportive se fac în
perioada 18.07-03.08.2017 la numărul de
telefon 0753-662512, persoană de contact
Viorel Crişan.

Ediţia aniversară „Câmpia Turzii-Porţi
Deschise” este pentru fiecare!

A

Expo Câmpia Turzii

diţia aniversară a Zilelor Munici-
piului Câmpia Turzii 2017 aduce
o provocare în rândul domnişoa-

relor şi doamnelor din comunitatea
noastră. Lansăm un eveniment special
intitulat „Biciclete, flori şi fete!”, adresat
femeilor gingaşe şi optimiste, de toate
vârstele, care doresc să promoveze plim-
barea pe două roţi ca mod de viaţă sănătos
şi modern, dar şi ca un accesoriu al elegan-
ţei şi feminităţii.

Astfel, pe 4 august 2017, începând cu ora
11.00, femeile care doresc să participe la
un tur de pedalare urbană, sunt aşteptate în
Piaţa Tricolorului pentru o adevărată
demonstraţie de feminitate pe bicicletă.

Evenimentul se doreşte a fi o plimbare
lejeră, pe două roţi, care să arate că
pedalatul nu este doar un sport, ci şi o
modalitate de relaxare şi exprimare a
libertăţii de mişcare. 

Fie că optaţi pentru ţinute de stradă, ele-
gante, tocuri sau balerini chic, pălării sau
diverse accesorii care vă binedispun,
alegeţi să participaţi la evenimentul nostru
dedicat feminităţii. Cel mai important
lucru este dorinţa de a vă simţi bine, de a
socializa şi a lega noi prietenii.

Vă aşteptăm să veniţi cu bicicletele
dischisite cu flori şi să parcurgeţi urmă-
torul traseu: Piaţa Tricolorului, str.Aurel
Vlaicu, Gh.Bariţiu pe lângă Biserica
Ortodoxă nr. 5, Gh. Bariţiu, Liviu Rebrea-
nu, Piaţa Tricolorului, sens giratoriu-zona
centrală, Parcului, Parcul Municipal-pista
de biciclete, Teilor Complex Turistic „La
Broscuţa”.

Înscrierile la acest eveniment se fac în
perioada 24 iulie -2 august 2017, la
numărul de telefon 0264-368002, int.177
sau 0743-472622, persoană de contact
consilier Diana IUŞCA.

E
P

„Biciclete, flori şi fete!” 
la Câmpia Turzii
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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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Şcoala va începe mai repede! Iată cum va arăta
următorul an şcolar

levii se vor întoarce în
băncile de curs mai
repede în anul şcolar

2017 – 2018, asta deoarece primul
clopoţel va suna mai repede faţă
de data de 15 septembrie.

În anul şcolar 2017 – 2018, şcoala
va începe pe data de 11 sep-
tembrie 2017 şi se va încheia pe
22 iunie. Totodată, anul şcolar
viitor va avea 36 de săptămâni de
curs. 

Pentru clasele terminale din
învăţământul liceal, anul şcolar
are 32 de săptămâni de cursuri şi

se încheie în data de 25 mai 2018. 

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar
are 34 de săptămâni de cursuri şi
se încheie în data de 8 iunie 2018,
potrivit datelor publicate în
Monitorul Oficial.

Primul semestru din anul şcolar
2017-2018 va fi dispus pe 19
săptămâni:

Cursuri – luni, 11 septembrie
2017 – vineri, 22 decembrie 2017
În perioada 28 octombrie – 5
noiembrie 2017, clasele din
învăţământul primar şi grupele
din învăţământul preşcolar sunt în
vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23
decembrie 2017 – duminică, 7
ianuarie 2018

Cursuri – luni, 8 ianuarie 2018 –
vineri, 2 februarie 2018

Vacanţa intersemestrială –
sâmbătă, 3 februarie 2018 –
duminică, 11 februarie 2018

Al doilea semestru din anul şcolar
2017-2018 va fi dispus pe 17
săptămâni:

Cursuri – luni, 12 februarie 2018
– vineri, 6 aprilie 2018

Vacanţa de primăvară – marţi, 10

aprilie 2018 – duminică, 22
aprilie 2018

Cursuri – luni, 23 aprilie 2018 –

vineri 22 iunie 2018
Vacanţa de vară – sâmbătă, 23
iunie 2018 – duminică, 9 septem-
brie 2018.

E
Ada DURLAN

Minivacanţa bugetarilor de Sf. Maria,
aprobată în Guvern. Câte zile libere vor fi 
la mijlocul lui august

uvernul a stabilit, în şedinţa de
joi, ca ziua de luni, 14 august, să
fie zi liberă pentru salariaţii din

sectorul public, pentru a face legătură între
zilele de week-end şi ziua de 15 august,
declarată nelucrătoare.

”Executivul a stabilit astăzi, printr-o
hotărâre, ca ziua de luni, 14 august 2017, să
fie zi liberă pentru salariaţii din sectorul
public, făcând legătură între zilele de week-
end şi ziua de 15 august, declarată
nelucrătoare. Ziua liberă va fi recuperată, în
regim de program normal, în data de 19
august 2017 sau prin prelungirea
corespunzătoare a timpului de lucru până la
data de 25 august 2017”, se arată într-un
comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Potrivit Guvernului, facilitatea nu se acordă
locurilor de muncă în care activitatea nu
poate fi întreruptă datorită caracterului
procesului de producţie sau specificului
activităţii.

”De asemenea, pentru funcţionarea justiţiei
ca serviciu public, dispoziţiile prezentei
hotărâri nu se aplică magistraţilor şi altor
categorii din cadrul instanţelor judecă-
toreşti implicate în soluţionarea proceselor
cu termen în data de 14 august 2017 şi nici
participanţilor în aceste procese. 

Operaţiunile de încasări prin virament în

relaţia cu instituţiile de credit, aferente
datei de 14 august 2017, se înregistrează în
conta-bilitatea unităţilor teritoriale ale tre-
zoreriei statului cu data de 14 august
2017”, se mai arată în comunicatul
Guvernului.

În luna mai, Executivul a decis să declare
ziua de 2 iunie să fie liberă, astfel că buge-

tarii au beneficiat de o minivacanţă de cinci
zile, între 1 şi 5 iunie. Românii au 14 zile
libere în 2017, stabilite pentru sărbători
publice sau religioase, cu două zile mai
mult faţă de anul trecut, dintre care trei pică
în weekend.

Codul Muncii prevede că, prin hotărâre a
Guvernului, se vor stabili programe de
lucru adecvate pentru unităţile sanitare şi
pentru cele de alimentaţie publică, în
scopul asigurării asistenţei sanitare şi,
respectiv, al aprovizionării populaţiei cu
produse alimentare de strictă necesitate, a
căror aplicare este obligatorie.

De asemenea, salariaţii care sunt nevoiţi să
lucreze în zilele declarate sărbători legale
trebuie să beneficieze de timp liber
corespunzător în următoarele 30 de zile. În
cazul în care, din motive justificate, nu se
acordă zile libere, ei trebuie să primească,
pentru munca prestată în zilele de
sărbătoare legală, un spor la salariul de
bază, ce nu poate fi mai mic de sută la sută
din salariul de bază corespunzător muncii
prestate în programul normal de lucru.

G
Ada DURLAN

Soldați americani răniți la Câmpia Turzii
oisprezece parașutiști americani care au participat la exerciţiul Swift Response
17-1 de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii au fost raniti în urma parașutărilor
de noapte, ei fiind internați la Spitalul Militar din Cluj-Napoca.

Ofiterul de Relatii Publice din cadrul Operatiunii Atlantic Resolve, Brent M. Williams,
a declarat, sambătă, corespondentului Mediafax, că starea militarilor americani este
stabilă.

„12 soldati americani au suferit răni în cadrul paraşutării de noapte care a avut loc vineri
în cadrul exerciţiului de la Câmpia Turzii. Aceştia au primit tratament medical de
urgenţă pentru răni şi au fost transportaţi la Spitalul Militar Cluj-Napoca pentru inves-
tigaţii ulterioare. 

Zece dintre militari se vor întoarce în cadrul unităţii în următoarele 24 – 48 de ore, iar
ceilalţi doi vor rămâne internaţi pentru tratament şi observaţii în urma rănilor căpătate. 

Starea medicală a celor 12 soldaţi este stabilă”, a spus Williams, citat de presa clujeană.

D
Sergiu JUCAN
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Comuna Triteni va începe
modernizarea drumului
județean până la limita 
cu județul Mureș!

uvernul a stabilit
unele măsuri pentru
asigurarea plăţii de
către angajator a

contribuţiei pentru pensii şi sănă-
tate la nivelul salariului minim
brut pe ţară garantat în plată,
pentru toţi salariaţii, inclusiv pen-
tru persoanele care au încheiate
contracte de muncă cu timp
parţial şi pentru cei cu plata în
acord. Excepţie fac salariaţii
elevi, studenţi, persoane cu
dizabilităţi, pensionari şi cei care
cumulează venituri de cel puţin
nivelul salariului minim brut pe
ţară garantat în plată”, se arată
într-un comunicat de presă remis
MEDIAFAX.

Executivul precizează şi catego-
riile de angajaţi exceptaţi de la
această regulă. Concret, este
vorba despre elevi sau studenţi cu
vârsta până în 26 de ani, ucenici
în vârstă de până la 18 ani,
persoane cu dizabilităţi care, prin
lege, au posibilitatea să lucreze
mai puţin de 8 ore pe zi,
pensionari pentru limită de vârstă
în sistemul publice de pensii, cu
excepţia celor care beneficiază de
pensii de serviciu în baza unor
legi/statute speciale, precum şi a
celor care cumulează pensia

pentru limită de vârstă cu cea din
sistemele de pensii neintegrate
sistemului public de pensii şi
persoanele care cumulează veni-
turi de cel puţin nivelul salariului
minim brut pe ţară garantat în
plată din mai multe contracte
individuale de muncă.

Conform ordonanţei adoptată joi
de Executiv, care modifică şi
completează Codul fiscal, noile
reglementări urmează să intre în
vigoare la 1 august şi să se aplice
începând cu veniturile aferente

lunii august 2017.

”Social, măsura are rolul să prote-
jeze aceste categorii de salariaţi
asigurându-le dreptul la pensie şi
la servicii medicale în sistemul
public. 

Din punct de vedere economic,
noile prevederi au scopul să
limiteze situaţiile în care con-
tractele de muncă cu timp parţial
sunt încheiate pentru evitarea
impozitării potrivit regulilor
prevăzute pentru contractele

individuale de muncă cu timp
normal de lucru şi, implicit, să
elimine inechităţile faţă de anga-
jatorii care încheie contracte
individuale de muncă cu timp
normal şi asigură salariul minim
brut pe ţară propriilor salariaţi”,
se mai arată în comunicatul
Guvernului.

Potrivit informării Executivului,
noile reglementări au fost stabilite
în condiţiile în care, potrivit
datelor statistice şi studiilor efec-
tuate în acest sens. 

Astfel, există circa 1,1-1,2 milioa-
ne de contracte de muncă cu timp
parţial, 370.000 salariaţi activi au
un singur contract de muncă cu
timp parţial, iar aproximativ
710.000 asiguraţi cu contracte de
muncă cu timp parţial, au un venit
mediu brut de 903 lei/lunar (în
decembrie 2016).

”O astfel de practică generează,
de asemenea, inechităţi faţă de
angajatorii care încheie contracte
individuale de muncă cu timp
normal şi asigură salariul minim
brut pe ţară propriilor salariaţi.
Problematica este cu atât mai
importantă cu cât în ultimii doi
ani cu creştere economică
ridicată, numărul locurilor de
muncă cu timp parţial a crescut
mai repede decât cele cu timp
complet, respectiv cu 3,7% în
medie pe an faţă de 2,1% în medie. 

De asemenea, este de subliniat că
practica subsalarizării forţei de
muncă iese în evidenţă şi prin
faptul că în medie în fiecare lună
circa 55.000 salariaţi sunt fără
venituri declarate la Casa de
Pensii, deci fără contribuţii care
să se regăsească în pensiile
viitoare”, se mai menţionează în
informarea Guvernului.

Angajaţii cu contracte part-time vor plăti asigurări
la nivelul salariului minim

upă mai multe drumuri și proiecte
făcute de primarul comunei Triteni,
Valer Sașa, au început să apară și

rezultatele. Astfel, comuna Tritenii de Jos a
primit aproape 13,9 milioane de lei de la
Guvernul Tudose. 

Banii vin din fondurile alocate PNDL și vor fi
folosiți pentru finanțarea lucrărilor de moder-
nizare a drumului județean 151 C (9.009.329
lei), pe o distanță de 10 kilometri, din Tritenii
de Jos până la limita cu județul Mureș. Cu alți
4,9 milioane de lei se va finanța construirea

unei rețele de canalizare în satul Pădureni. Este
cunoscut modul în care primarul din Triteni se
luptă pentru comuna sa, cu ceva timp în urmă
acesta intrând în Consiliul județean, certând
consilierii județeni care au uitat de fiecare dată
de comuna Triteni. 

Deși drumurile din comună sunt asfaltate,
drumul județean arată deplorabil, încer-cările și
eforturile repetate ale primarului din Triteni
fiind uitate de Consiliul județean. 

Însă lupta dusă de Sașa nu a încetat, suma
record obținută de la Guvernul României
răsplăteşte astfel eforturile edilului din Triteni.

Sergiu JUCAN

D

“G

Propunere Mihai Pătruțiu:
“Să premiem cele două fete
de 10 la BAC”

n cadrul ultimei ședințe de
Consiliu local ce a avut loc la
Câmpia Turzii, la punctul
“diverse”, consilierul local

Mihai Pătruțiu a cerut primarului
municipiului Câmpia Turzii ca
primăria sau Consiliul local să le
premieze pe cele două fete de 10 la
BAC, Maria Mărgărițoiu și Ioana
Diana Mureșan, eleve ale liceului
Pavel Dan care au obținut nota
maximă la examenul de Bacalaureat
în 2017.

“Vreau să-l întreb pe domnul primar
dacă putem cumva să le premiem pe
cele două fete care au obținut nota 10
la BAC. Ar fi păcat să nu le recom-
pesăm”, a fost intervenția consilie-

rului PNL.

“Avem în intenție să le premiem în
cadrul festivităților de Zilele Muni-
cipiului Câmpia Turzii, o să căutăm o
modalitate legală de a le premia”, a
fost răspunsul primarului municipiu-
lui Câmpia Turzii.

O intervenție salutară a consilierului
Mihai Pătruțiu, premierea performan-
ței școlare, un paradox însă pentru
opoziția de la Câmpia Turzii care cu
ceva timp în urmă, printr-un proiect
de hotărâre redactat cu ajutorul
“marelui cavaler de Malta”, Petre Pop
(aflat în concediu de paternitate) au
vrut să premieze absenteismul (detalii
aici: http://www2.ziarul21.ro/index.-
php/actualitate/administraie/20848-i-
eu-vreau-s-merg-la-coal-wtf-man ).

Sergiu JUCAN

Î
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Despre judo se ştie că este un
sport tradiţional japonez, tehnica
de luptă datând din antichitate, de
pe vremea samurailor. Judo pune
accentul pe educaţie şi autocon-
trol şi îţi oferă o dezvoltare
armonioasă atât în plan moral, cât
şi fizic. 

Din 1964, judo a devenit probă
olimpică şi în ciuda faptului că nu
este suficient de mediatizat,
numărul tinerilor care practică
acest sport nu este deloc de negli-
jat. Despre tainele acestui sport şi
despre avantajele oferite am vor-
bit cu Alpar Nagy, antrenor la
CSM Câmpia Turzii:

Denisa Mărginean: Domnule

antrenor, cum aţi ajuns să practi-

caţi judo?

Alpar Nagy: Am început judo în
1997, pe vremea în care eram la
liceu la Cluj în clasa a 10-a. Până
atunci am practicat handbal şi
tenis de câmp dar am avut
impresia că sportul în sine este
prea puţin. În judo am găsit partea
de educaţie fizică combinată cu
latura filosofică şi latura religi-
oasă.  

D.M: Dacă ar fi să formulaţi o

definiţie a judo-ului, care ar fi

aceasta?

A.N: Judo este o artă marţială
modernă care a fost înfiinţată în
1882 de către profesorul Jigor
Kano şi care conservă elemente
din artele marţiale străvechi din
Japonia. În Japonia, judo s-a
născut ca şi o alternativă de
educaţie fizică la gimnastica şi
atletismul din Europa şi Statele
Unite ale Americii. Cu alte
cuvinte, în şcoli la ora de educaţie
fizică, la noi se practică elemente
de gimnastică şi atletism, iar în
Japonia se practică elemente din
judo. 

D.M: Ştiu că încă sunteţi

angrenat în competiţii? Ce vă

motivează să continuaţi ca şi

sportiv?

A.N: Competiţia oferă un cadru
legal de a testa o tehnică exersată
la antrenament. Fiind vorba de o
artă marţială, tehnicile se testau
evident în război şi erau tehnici
mortale pentru că se urmărea ani-
hilarea adversarului cu orice preţ.
Nu mă consider sportiv. Mă
consider luptator. Competiţia de
judo îmi oferă un mod de
abordare specifică a luptei corp la
corp. Este o experienţă în plus în
vederea perfecţionării tehnicilor
de luptă. Cu cât lucrăm mai mult
la perfecţionarea unei tehnici, cu
atât ne dăm seama că mai este de

lucru. În consecinţă, avem o
motivaţie de a continua munca.

D.M: Care misiune e mai

dificilă? Cea de antrenor sau cea

de sportiv/luptător?

A.N: Ȋntrebarea aş pune-o în felul
următor: Care misiune e mai difi-
cilă? Cea de a mă antrena sau cea
de a antrena, adică cea de a
transmite cunoştinţele celorlalţi
doritori de a învăţa? Amândouă
necesită răbdare. Ca elev trebuie
să îţi respecţi antrenorul şi să ai
răbdare să înţelegi mesajul care
vine spre tine. Ca antrenor trebuie
să vorbeşti pe limba elevului, ca
el să înţeleagă ce are de făcut.
Continuând să mă antrenez am
mereu sursa de inspiraţie pentru a
preda. 

D.M: Care a fost cel mai impor-

tant moment din cariera de

sportiv?

A.N: Nu am fost sportiv de mare
performanţă şi nu am rezultate ca
şi sportiv. Când vorbesc de judo,
încerc să evit cuvântul sport.
Rezultatul pentru mine este faptul
că mă antrenez şi că pot lupta cu
orice adversar indiferent de vârstă
şi valoare fără să mă accidentez. 

D.M: Prin ce se diferenţează

judo-ul de alte discipline spor-

tive? Cu alte cuvinte, de ce ar

trebui un copil să aleagă judo?

A.N: Nu doresc să scot în
evidenţă disciplina judo. Respect
toate celelalte discipline. Toate au
acelaşi scop: educaţia fizică şi
mentală a elevilor, cu un accent
mare pe educaţie. În judo se
lucrează cu partener şi unul din
principiile judoului se bazează pe
încredere: Eu îţi dau corpul meu
ca tu să te antrenezi cu el şi să ai
grijă de el, şi tu la rândul tău îmi
dai corpul tău ca eu să mă
antrenez şi să am grijă de el. În
acest fel amândoi putem progresa.
Este vorba de un progres reciproc.

D.M: Ştiu că aţi obţinut rezultate

frumoase cu sportivii dumnea-

voastră. Cum reuşiţi să-i entuzi-

asmaţi pentru acest sport?

A.N: Formula este destul de
simplă. De obicei rezultatul este
în funcţie de timpul acordat antre-
namentului. Cine se antre-nează
mai mult, are şanse mai mari să
învingă pentru că îşi dezvoltă un
bagaj de cunoştinţe mai mare.
Dorinţa de a face antrenament
trebuie să fie sau să devină o
motivaţie intrinsecă.

D.M: Ce aptitudini dezvoltă acest

sport? Care sunt beneficiile lui?

A.N: Cele mai importante sunt

răbdarea, respectul, autocontrolul,
curajul, percepţia diferită a
timpului, atenţia, creativitatea. La
disciplina judo noi pregătim şi
modelăm elevii, pentru a se
integra în societate ca şi membri
sănătoşi şi activi.  

D.M: Cum funcţionează relaţia

elev-antrenor în judo?

A.N: Judo ca orice artă marţială
are un regim militar. Elevul
trebuie să urmeze antrenorul fără
să îşi expună punctul de vedere.
Ce spune antrenorul este literă de
lege. Relaţia de prietenie este
exclusă.

D.M: Care este obiectivul dum-

neavoastră, pe termen lung, ca

practicant şi mai ales ca antre-

nor?

A.N: Ca şi practicant şi ca antre-
nor obiectivul meu este să promo-
vez mişcarea în general şi evident
disciplina judo în special prin
evenimente, cursuri, stagii şi
competiţii. Cu cât vor fi mai mulţi
practicanţi, cu atât oamenii vor fi
mai sănătoşi. 

În momentul în care vom avea
elevi care sunt capabili de a face
mare performanţă, ei vor fi
îndrumaţi şi trimişi la loturile din
ţară unde acest lucru este posibil.

Alpar Nagy, antrenor CSM Câmpia Turzii: "În judo am găsit partea
de educaţie fizică combinată cu latura filosofică şi latura religioasă"

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN
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Marţi, 18 iulie, la Stadionul
Municipal din Turda a fost
organizată o conferinţă de presă la
care au participat preşedintele
clubului Sticla Arieşul Turda,
Adrian Şomlea, antrenorul Artur
Podar şi jucătorul Victor Soporan.

Adrian Şomlea a expus proiectele
pentru noul sezon competiţional,
2017-2018 şi a făcut, de aseme-
nea, o prezentare a persoanelor
"alături de care vom începe
munca în noul sezon".

Astfel, la echipa de seniori
antrenor principal va fi Artur
Podar, secund Suciu Dorin,
juniori A1- Suciu Dorin, juniori
republicani A-Suciu Dorin şi
Doru Moise, juniori republicani
B- Vasile Macea şi Doru Moise,
juniori C-Coman Adrian, juniori
D 1- Koloszi Attila, Juniori D 2-
Miheţ Eugen, juniori E 1-Miheţ
Eugen, juniori E 2-Potora Florin,
juniori F-Alexandru Savu,
antrenor cu portarii-Nan Mihai.

Stelian Gherman, cooptat 
în staff-ul echipei
"AJF ne-a înştiinţat că în 12
august va fi primul meci de Cupa
României, dacă mergem mai
departe, în 19 august va fi al
doilea meci şi campionatul Ligii a
IV-a este preconizat să înceapă în
26 august. 

Ca o noutate vrem şi sperăm să
înscriem grupele de juniori A şi B,
în mare parte formalităţile sunt
făcute, până la 31 iulie trebuie
înaintate la Federaţia Română de
Fotbal. 

Vrem să continuăm să creştem
copiii şi juniorii clubului. Avem
aproximativ 170 copii, avem 7
grupe înscrise în campionat. 

A fost cooptat în staff-ul clubului
Stelian Gherman, care ne va ajuta
la tot ce înseamnă organizare,
implicare la echipa de seniori
până la grupa cea mai mică.
Experienţa pe care o are e un
lucru benefic, este alături de noi şi
o să încerce să ne ajute în
continuare", a precizat preşedin-
tele Adrian  Şomlea.

Antrenorul Artur Podar:
"Obiectivul este promovarea 
în Liga a III-a"
"Obiectivul în cadrul clubului
nostru este promovarea în Liga a

III-a. Din punctul meu de vedere,
este un obiectiv pe care, prin
multă muncă, o să-l putem atinge
la finalul sezonului. 

Alt obiectiv ar fi câştigarea Cupei
României pe faza judeţeană. În
lot, un singur jucător nu a dorit să
mai rămână şi asta din cauza
vârstei, este vorba de Coroiu
Mihai, iar ca jucători nou veniţi
sunt Chişu Adrian, Marcu
Valentin, Vasilică Mercean, David
Adrian, Mărginean Sergiu, Kiesz
George şi sunt discuţii cu Dan
Florin. 

Sezonul trecut a fost mai dificil pe
faza de apărare, acolo ar trebui să
lucrăm, dar noi avem strategia
făcută, în funcţie de jocurile

respective o să vedem ce lacune
mai sunt, dar toate aspectele tre-
buie luate în considerare, înce-
pând de la pregătirea fzică şi până
la cea tactică. Cu toate că este o
perioadă scurtă, dar având
omogenitatea lotului, cu plusurile
pe care le-am adus la echipă cred
că acel gol va fi astupat. 

În proporţie de 80% sunt mulţu-
mit, vom face o analiză după
aceste jocuri şi vedem dacă ceea
ce am adus la echipă se mulează
pe lipsurile care le aveam şi pot să
devină chiar să devină plusuri", a
declarat antrenorul Artur Podar.

Victor Soporan: "Toţi jucătorii
îşi doresc promovarea"
"Venim după o vacanţă care ne-a

prins bine, ştim că ne aşteaptă
multă muncă şi toţi  jucătorii îşi
doresc promovarea. Le urăm bun
venit celor noi, pe unii îi
cunoaştem, ne-au mai fost colegi
şi cred că se vor simţi bine alături
de noi", a precizat Victor
Soporan.

Mesaj pentru suporteri
"Îi aşteptăm cu drag la stadion şi
vom încerca să facem spectacol şi
în acelaşi timp  să ne atingem
obiectivul. Vom încerca să câşti-
găm  fiecare meci, fiindcă lumea
asta aşteaptă dacă vine la sta-
dion", a fost mesajul tehnicianului
Artur Podar.

"Le transmit suporterilor şi iubi-
torilor fotbalului să vină într-un
număr cât mai mare la stadion, la
meciuri. Eu zic că n-o să fie
dezamăgiţi, noi jucăm cu drag
pentru echipă şi pentru oraş,
majoritatea suntem turdeni şi din
suflet îi aşteptăm să vină. Şi nouă
ne-ar face plăcere să-i vedem
alături de echipă", a fost mesajul
lui Victor Soporan.

Programul meciurilor amicale:

Sâmbătă, 22 iulie, ora 11- echipa
de seniori- echipa de juniori
Luni, 24 iulie, ora 18- Sticla
Arieşul-Şoimii Câmpia Turzii
Vineri, 28 iulie, ora 18-
Sănătatea Cluj-Sticla Arieşul 
Sâmbătă, 29 iulie, ora 11- Sticla
Arieşul-Mureşul Luduş
Miercuri, 2 august, ora 18-
Metalurgistul Cugir-Sticla Arieşul 
Sâmbătă, 5 august, ora 11-
Mureşul Luduş-Sticla Arieşul

Marţi, 19 iulie, a avut loc tragerea la sorţi pentru tururile preliminare ale Cupei EHF şi Cupei Challenge. Potaissa Turda va întâlni în turul trei al Cupei Challenge formaţia KH Trepca
(Kosovo). Prima partidă va avea loc în Kosovo în 18 sau 19 noiembrie, iar returul va avea loc în 25 sau 26 noiembrie la Turda. Sezonul trecut Potaissa Turda a jucat în finala
competiţiei. Turdenii au întâlnit echipa portugheză Sporting CP şi au fost învinşi în dublă manşă (37-28, 24-30).

Sticla Arieşul Turda ţinteşte promovarea în Liga a III-a 

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Potaissa Turda va întâlni KH Trepca (Kosovo) 
în turul trei al Cupei Challenge
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S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.,
aflată în subordinea autorităţii locale şi care
desfăşoară activităţi de:construcţii de
drumuri, căi publice; reparaţii şi întreţinere
drumuri şi căi publice; producerea şi co-
mercializarea mixturilor asfaltice şi a
betoanelor de ciment; salubritate stradală,
inclusiv dezăpezirea căilor publice; servicii
de întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor
verzi, producţie legume şi flori; întreţinere
şi reparaţii auto, coloană auto. 

Pentru asigurarea numărului optim de
personal  angajează:  
• 1 MAŞINIST  LA MAŞINI  

PENTRU  TERASAMENTE. 

Cerinţe: 
• 2  ani vechime în domeniu; 
• Şcoală profesională profil mecanic,

permis conducere cât. C + Atestat
profesional;  
• Cunoaşterea şi utilizarea corectă şi

eficientă a procedurilor de manevrare a
utilajului, echipamentul  şi instrumentarul
din  dotare; 
• Spirit de ordine şi disciplină; 
• Abilităţi pentru lucrul în echipă; 

Se oferă: 
• Salar motivant; 
• Tichete de masă; 
• Alte beneficii, în conf. cu CCM  la

nivel  de unitate. 

• 1 OPERATOR  LA  INSTALAŢIILE
DE  PREPARAT  ŞI  TURNAT BETON
ŞI  MIXTURI  ASFALTICE 

Cerinţe: 
• 3 ani vechime în domeniu; 
• Absolvent de minim studii medii cu

profil tehnic; 
• Cunoştinţe tehnice solide, a

procedurilor de lucru şi ordinea de execuţie
a acestora;  
• Deprinderi de comunicare, analiză şi

atenţie la detalii, capacitate de a sesiză
defectele, lucrul în echipă, îndemânare,

precizie; 
• Rezistentă la stres; 
• Abilităţi pentru lucrul în echipă. 

Se oferă: 
• Salar motivant; 
• Tichete de masă; 
• Alte beneficii, în conf. cu CCM  la

nivel  de unitate. 

Pentru a aplică pentru aceste posturi,
trimiteţi un CV, specificând denumirea
postului  pentru care candidaţi, la adresă de
email: office@domeniulpublicturda.ro, la
fax 0264317085  sau la sediul unităţii din
Turda, str.P.Maior, nr 4,- Serv R.U.- A. 

Domeniul public Turda - anunţ de angajare

Primăria Municipiului Turda pune la dispoziție, tuturor celor
interesați, site-ul oficial al Zilelor Municipiului Turda:
www.zileleturzii.ro . Această platformă va fi permanent
actualizată și va oferi cetățenilor absolut toate informațiile
despre cele 65 de evenimente care vor avea loc în perioada 11-
13 august.

ZMT este cel mai important eveniment al anului, dedicat
locuitorilor orașului, dar nu numai. Prin Zilele Municipiului
Turda ne dorim să aducem comunitatea aproape de valorile
Turzii, să prezentăm oaspeților comorile și istoria acestui
municipiu, o perlă a Transilvaniei, cu un potențial de dezvoltare
fantastic.

Zilele Municipiului Turda se desfășoară pe durata a trei zile
pline de evenimente, în peste 15 locații reprezentative ale
orașului. Ne preocupăm ca acest eveniment să crească în
fiecare an, să aducem de fiecare dată artiști consacrați, iubiți de
publicul din România. Anul acesta, ZMT vine cu un program
spectaculos, cel mai amplu de până acum.

A fost lansat site-ul oficial ZMT 2017!

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare
precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:
2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia

bugetului pe trimestrul II 2017.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul

Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:
3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea

cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi
taxelor locale depuse de persoane juridice.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

3.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea
cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi
taxelor locale depuse de persoane fizice.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea

unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda
în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Compania
de Apă Arieş SA.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil -
teren situat în Municipiul Turda, str. Nicolae Teclu nr. 2.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
reglementării situaţiei juridice a unor imobile – teren situ-
ate administrativ în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu
nr. 111.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii –
D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii “Desfiinţare clădire
parter, amenajare pavilion intrare Salina Turda, construire
copr administrativ P+M şi amenajări exterioare – Turda,
str. Salinelor, nr. 54 B, judeţul Cluj”.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.
Nota: Documentaţia tehnică de avizare se poate consulta la
Secretariatul Consiliului Local Turda, camera nr. 50.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii
Salina Turda SA, pentru anul 2017 – anexa nr. 4 – program
de investiţii, dotări şi sursele de finanţare.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Domeniul
Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului
2017.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei
Cristian Octavian.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea
generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, de deşeuri de baterii
şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi
reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului
Turda, judeţul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea
generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de baterii şi
acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi
reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului
Turda, judeţul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru
concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de
teren şi clădire – dependinţe în vederea construirii unui
teren multisportiv.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
rezilierii contractului de concesionare nr. 111/17.05.2004.

- iniţiatori consilierii locali: Năstase Paul, Crişan
Sorina, Sămărtinean Iuliana, Nap Adrian, Zoltan Radu
Cosmin, Micu Ovidiu Dorel, Sărmăşan Adrian şi Anca
Doru Paul Ioan.

5. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea

modificării organigramei şi statului de funcţii pentru
Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului
Local al Municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială
Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
Organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public de Asistenţă Socială Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul
Matei Cristian Octavian.

7. Informare privind procedura prealabilă formulată de
către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu privire la revo-
carea HCL nr. 122/2017 referitoare la aprobarea
actualizării valorii contractului nr. 15414/15.12.2010
având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public
din municipiul Turda, pentru activitatea de întretinere a
sistemului de iluminat public in anul 2017.
8.   Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

Şedinţă ordinară a Consiliului local Turda – 27 iulie, orele 13.00
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GARSONIERE
*Vând garsonieră confort I, super
finisată, în bloc cu 9 familii, cu
intrări separate. Tel. 0742-298425
sau 0730-941865.

APARTAMENTE O CAMERĂ
*Vând o cameră la parterul unui
bloc aproape de Parcul Teilor, preț
neg., în Turda. Tel. 0755-236042.

APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap. 2 cam., etaj IV, Micro,
Turda III. Tel. 0740-656503.
* Vând ap. în Turda str. Lianelor
nr. 2, etaj III, 2 cam., balcon mare
închis cu termopan, gresie,
faianță, parchet, geamuri ter-
mopan. Tel. 0740-763462.
* Vând ap. 2 cam., în Turda, baie,
buc., zonă liniștită, cu pomi și loc
de parcare. Tel. 0744-870295.
* 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.
* Vând ap. 2 cam., buc., baie. 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.

APARTAMENTE 3 CAMERE
* 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.
* Vând în Câmpia Turzii ap. 3
cam., conf. 2 și o căsuță
bătrânească. Tel. 0725-536050.

APARTAMENTE 4 CAMERE

* Ofer spre vânzare ap. 4 cam.,
situat în Turda, str. dr. Ioan Rațiu
nr. 19. Tel. 0745-194261.

CASE
* Vând casă în Sat Petreștii de
Jos, curent trifazic, 2 mori în
funcțiune, acte în regulă. Preț neg.
Tel. 0748-263713.
* Vând casă la preț convenabil,
str. Principală, nr. 92, sat Livada,
nr. 92, com. Petreștii de Jos,
compus din 2 cam., buc., cămară,
baie, grădină 6 ari.  Tel. 0730-
941865.
* Vând sau schimb cu ap. 2 cam.
+ dif., vilă duplex în Turda, la etaj
sunt 4 dormitoare, 2 cam. de
studiu, 2 băi, 3 holuri, la parter 2
sufragerii mari, 2 buc. mari, 2
cămări, 2 băi,2 debarale, 4 holuri,
2 beciuri locuibile, garaj, grădină,
cotețe, gaz, lumină, apă, finisată,
cu sau fără mobilă, are 2 bal-
coane. Tel. 0743-664283.
* Vând casă în centru Turda, o
cam., buc., baie, cămară, str.
Republicii 45. Tel. 0758-465271.
* Vând casă 2 cam., buc., baie,
cămară în centru, str. Republicii

45. Tel. 0747-116649.
* 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 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 casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723-
733100.
* Vând casă în centru Turda, str.
Castanilor, nr. 17, 1 cam., buc.,
beci, baie, centrală, termopane.
Tel. 0754-611901.
* Vând sau schimb cu teren arabil
extravilan, casă pe str. I.  Deleanu,
nr. 14, Turda, compusă din 2
cam., baie, living, 45 mp., curte
de 45 mp., construită în anul
1995. Tel. 0742-080545.
* Vând casă și grădină în sat
Gligorești, s.t. 1.079 mp., util.,
apă, gaz, curent electric și anexe
gospodărești, întabulat, ocupabil
imediat. Tel. 0743-046682.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.
* Vând casă în Turda str. Traian
29 A, suprafață 461 mp. (garaj,
grădină, pivniță, 2 cam., baie,
buc.). Tel. 0746-616476.
* 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 cu etaj Turda, str.
Castrului Roman, nr. 28, compusă
din 5 cam., buc., 2 băi, beci,
cămară, 2 holuri, balcon, izolată
interior/exterior, f+g+p., grădină
cu pomi, anexe gosp., întab. Tel.
0745-399102.
* Vând casă în com. Frata, com-
pusă din buc., 2 cam., antreu,
beci, apă, canalizare, curent, 3
focuri de gaz, sup. 1800 mp.,
aproape de centru. Tel. 0758-
944804.
* Vând casă în cartierul Primă-
verii, str. Ion Slavici, nr. 19, demi-
sol, parter, etaj, tencuită interior,
curent băgat, branșament gaz
făcut. Preț 53.000 euro. Tel. 0741-
172968.
* 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 recent
renovată complet , 2 cam., buc.,
baie, cămară + anexe, st. 350 mp.
Tel. 0740-782931 sau 0758-
139775.

TERENURI
* Vând în Turda str. Săndulești,
teren 27 ari., front la 2 străzi, 15
m., utilit. la poartă. Preț 10
euro/mp. Tel. 0742-468145.

* Vând teren arabil, în Turda, 74
ari, în zona Băilor Sărate, (după
Tarzan), întabulat. Preț neg. Tel.
0722-717759 sau 0721-288403.
* Vând teren intravilan, vie-
livadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
* Vând teren agricol 6500 mp.,
drumul spre Bogata, lângă
pompele de apă la drum 25 m
lăţime, aştept oferte de colabo-
rare. Tel. 0744-678668.
* 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 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 în Turda, str. Caisului,
teren intravilan, 500 mp., front 22
m., utilități întabulat. Tel. 0758-
844393.
* 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 teren pentru cabană 5500
mp., curent 220 V- 380 V în loca-
litatea Râmetea, jud. Alba, trans-
formator 1000 kva (-2000 V la
400 V)-2 buc. Tel. 0745-980334.
* Vând teren la Buru (sub cruce),
7 ari, îngrădit, pomi fructiferi,
fundație pentru eventuală cons-
trucție, căsuță din tabără de copii,
cu umbrar mare. Preț 1800 euro.
Tel. 0728-206533.
* Vând teren intravilan, lângă
Salina Turda, în parcare, la stați-
unea 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 cons-
trucție. 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

ÎNCHIRIERI
* Închiriez apartament 2 camere
et. 2 pe strada Libertăţii nr. 2-4,
cei interesaţi să sune după data de
18 iulie la tel. 0747-973090.
* Dau în chirie cameră la casă cu
curte și grădină, de preferință la
pensionari. Tel. 0744-96699.

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Turda rachete de tenis +
7 mingi + husă nouă + ceas de
mână nou. Preț 80 lei. Tel. 0756-
709595.
* Vând cabană din bârne pe Valea
Arieșului – Lunca de Arieș cu 4
ari teren. Tel. 0761-585455.

* Vând în Turda trei roiuri de
albine. Preț 150 lei/ familie. Tel.
0729-154103.
* 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.
* 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, tv sport alb negru diag.
35 la curent sau 12 v. Tel. 0744-
678668.
* Vând în Turda slănină afumată
și mașină de cusut „Ileana” tip
masă. Tel. 0743-679887 sau
0744-568039.
* 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 profil metalic pentru cons-
truirea unui garaj dublu + 6 stâlpi
laterali care se pot asambla. Tel.
0725-549690.
* Vând în Câmpia Turzii butelie
pentru compresor, motor 220
v/400 w/ 1500 ture, reductor
punte spate – Savetă, furtune
acetilenă + bec, curele tapezoidale
de diferite mărimi, aparat de
sudură la 220 v, aparat de
pirografat la 220 v/ 6 amp., profil
din platbandă 5x 8 cm. pentru
remorcă de 8 tone (gata
executate), ramă pentru căruț (coș
+ axă, șurub cu filet). Tel. 0264-
367366.
* Vând în Câmpia Turzii tricicletă
electrică, ușă metalică pentru
intrare apartament, 2 uși din fontă
pentru sobe teracotă, saltea din
burete de 2x 0,90x 0,20 m., sobă
Kalorex maro roșcat la horn, sobă
pentru cazan baie, cazan pentru
făcut țuică cu sobă, răcitor și
amestecător, 2 scaune maro roșcat
pentru Dacie, arcul pentru Cabină
Buciag, pârlitoare pentru tăierea
porcilor + motor 24 v., butoi de 40
l din fag. Tel. 0264-367366.

* Vând în Turda dvd player
„Elite” împreună cu sistem audio
„Home Cinema” estetic și
funcționare ireproșabilă, fără
reparații + cd originale de muzică
populară (cadou). Preț 400 lei.
Tel. 0728-842441.

* Vând în Turda țuică din vin. Preț
25 lei/ l. Tel. 0751-232600.
* 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 mobilă second
hand din Germania, canapele
simple și extensibile, dormitor
antic sculptat în lemn și marmură,
comode lemn, pat simplu și
dublu, mob. sufragerie lemn pal,
mese și fotolii, birou, saltea, etc.
Tel. 0741-071618.
* Vând în Turda flex Makita 2300
w, colțar cu ladă pentru cameră,
sfărmătoare porumb, aparat de
sudură + căruț + mască, ochelari
binocular filatelie, binoclu de
vânătoare Japan, mașină de spălat
„Bosch” pentru piese de schimb,
compresor pentru vopsit, măsuță
cu blat de sticlă, televizor color
Stereo 72 cm., tuburi PCV pentru
sondă, flori ornamentale, diode de
putere + radiatoare. Tel. 0740-
798399.
* Vând în Stejeriș familii de
albine cu sau fără lăzi și 1 ha de
pădure. Tel. 0756-565437 sau
0751-333052.
* Vând în Turda loc de veci în
cimitirul ortodox. Poziție foarte
bună. Tel. 0757-724468.
* Vând în Turda pui de canari,
femele și masculi, preț între 50-
60 lei și tv Hyundai tub CRT,
ecran mare, culoare argintiu,
telecomandă original. Preț 310
lei. Tel. 0749-025470 sau 0774-
589408.

CUMPĂRĂRI
* Cumpăr 250, maxim 400 mp. de
teren în Turda, Poiana, Bogata,
Săndulești, Mihai Viteazu,
Copăceni, cu utilități și acte în
regulă. Tel. 0748-263713.
* Cumpăr aparate radio cu lămpi
(orice stare). Tel. 0741-766356.
* Cumpăr 1-2 paturi metalice,
model vechi pentru spital, internat
elevi, etc. Tel. 0742-080545.
DONAȚII
* Donez colecția Ziarul 21, anul
2012-2013, în întregime. Tel.
0740-001887.

PRESTĂRI SERVICII
* Execut lucrări cu miniex-
cavator: fundaţii, şanţuri
canalizare/apa/curent, închiriez
schelă, popi metalici, foaie
cofrantă, zona Câmpia Turzii şi
împrejurimi. Tel. 0740-163397.

* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă,
depun declarații, întocmesc
bilanțuri, la prețuri avantajoase.
Tel. 0744-672715.

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 format 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, ultramodern), curte şi
grădină, ST 1190 mp, superfinisat, decorativă, lavabilă, g+f+p,
telefon, televiziune, internet, totul nou. Preţ 200.000 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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LOCALITATEA: _______________________________________________________

PREŢ: ________________________

TELEFON: _____________________ ZZIIAARRUULL  2211  nnrr..   3300

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.

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

* 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.
* 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.
* Pensionară, îngrijesc persoane

în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
* Doamnă serioasă, fără vicii,
caut să îngrijesc 1 sau 2 copii în
Turda sau Câmpia Turzii. Am mai
îngrijit copii. Tel. 0737-068408.

AUTO
* Vând în Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic propri-
etar, a.c. Tel. 0744-678668.
* 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
sau variante. Tel. 0745-831811.
* Vând în Turda Ford Focus, an
fabr. 2000, motor 1.6, 16 V,

culoare vișiniu metalizat, cu
dotări multiple, perfectă stare de
funcționare. Preț 1.550 euro neg.
Tel. 0758-352430 sau 0758-
352430.
* Vând în Turda Dacia Berlină pe
injecție, an 2005, în stare de
funcționare, 65.000 km, unic pro-
prietar sau pentru programul
rabla. Tel. 0741-123648 sau 0741-
123648.

MATRIMONIALE
* Am 65 ani, sunt singură și
doresc să cunosc un domn singur,
fără vicii, serios, vârstă apropiată.
Sună și nu vei mai fi singur! Tel.
0771-759515.

URĂRI
* În data de 25.07 doamna Amalia
Istrate împlinește 66 ani și îi
dorim sănătate, fericire și bucurii,
fiica Agnes, ginerele Arpi și soțul
Ilie. 

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

SC EURO EXCHANGE SRL
angajează 

casier schimb valutar
Cerinţe: persoană serioasă,
responsabilă, cunoştinţe IT. 

CV-urile se pot trimite 
la adresa 

angajari@bayern.ro. 
Detalii la nr. 0722-353444.

Restaurantul Expres din Turda colţ cu Hotel
Potaissa, vă invită să petreceţi cele mai

frumoase momente din viaţa dumneavoastră
într-o atmosferă specială, 

un aranjament deosebit, o servire ireproşabilă 
şi un meniu bogat. Capacitate 160 de locuri. 

Rezervă sala din timp! Telefon: 0752-210024

Dacă vrei un website
modern, cu toate pretenţiile
actuale şi un panou pentru
administrarea comenzilor,
rezervărilor, clienţilor, etc,
adică tot ce e nevoie pentru 

o pensiune, sună la 0728-
297969.

Daghemana angajează
manipulanţi marfă. 

Info la tel. 0722.246231.

Restaurant Expres angajează
femeie pentru curăţenie. Inf.

tel. 0752-210024

În 27.07.2017, fac 6 ani și mă
pregătesc de școală”. Noi,
bunicii Neculai și Verona
Iancu, dorim nepotului
Răzvan „La mulți ani și să-și
iubească părinții!” 

Societatea Magreb - Turda
angajează:

- personal calificat şi
necalificat pentru secţia
Călcat şi Confecţii-tricotaje
- încărcător-descărcător
marfă pentru secţia
Logistică.

Pachet salarial atractiv!
Informaţii la telefon: 

0264-317699

POZIŢII VACANTE: 
Operatori Însăcuire (contract perioadă determinată)

Atribuţii:
• Porneşte şi realizează setările la maşinile de însăcuit şi
paletizor corespunzător planului de producţie.
• Supraveghează buna funcţionare a procesului de
însăcuire şi paletizare, urmăreşte şi verificş greutatea
sacilor,  pune material în buncărul de refacere.

Experienţa: nu este necesară.

CV-urile pot fi lăsate la sediul companiei, Str. 22
Decembrie 1989 Nr. 23, Turda – România, Poarta 1 sau
trimise pe adresa de mail: 
mihaela.tartan@saint-gobain.com.

Benzinăria A&A angajează
şef staţie carburant,
gestionar, vânzător,

pompagiu, ajutor ospătar,
femeie serviciu, contabil. 

CV-urile se depun la firmă,
pe variantă, iar informaţii se

pot obţine la tel. 
0744-537169.
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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

ZIARUL 21
24 - 30 iulie 2017

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)

INTERREGIO începând cu 1 iunie (sosire din Cluj-Napoca, plecare spre Cluj-Napoca)
Rang Tren    Sosire            Plecare              Rang Tren    Sosire            Plecare       
IR-     15884  04.40 - 15883 04.50                 IR-    15890  10.13 - 15889 10.20
IR-     15886  07.19 - 15885 07.30                 IR-    15888  17.40 - 15887 19.10
15884 şi 15883 nu circulă sâmbăta, duminica şi în sărbători legale

BERBEC 
Pentru nativii maturi se pune problema
schimbării serviciului, primind oferte ieşite din
comun. Vitalitate puternică marţi. Se simt lezaţi
miercuri în sentimentele lor şi chiar nu doresc să
renunţe la acele aventuri care au devenit pentru
ei între timp sarea şi piperul vieţii. Joi, lipsa de
luciditate îi duce la cheltuieli masive şi apariţia
unor situaţii financiare mai complicate. Sunt
exploataţi fără milă de cei care susţin că îi
iubesc.  

TAUR 
Este de preferat să nu plecaţi la drum lung.
Starea de confuzie persistă, deci este necesar să
nu luaţi nici decizii importante. Revanşă în
familie marţi, faţă de rudele apropiate. Joi, vi se
reproşează încrederea pe care continuaţi să o
aveţi în prieteni şi rude. Vineri, primiţi deja
propuneri pentru o petrecere de vis şi începeţi să
vă faceţi planuri grandioase, care includ multe
persoane interesante din punct de vedere
sentimental.  

GEMENI 
Vă risipiţi timpul şi nu faceţi mai nimic, tocmai
când sunteţi suprasolicitat de şefii dv. direcţi
Aveţi de înfruntat un adversar bine pregătit să vă
facă zile fripte. Joi, vi se înapoiază nişte împru-
muturi sau şefii recunosc că nu vă oferă cât
meritaţi. Profitaţi de circumstanţele acestei
perioade pentru a vă recupera toate drepturile!
Vineri, relaţiile cu persoanele de sex opus
înregistrează o îmbunătăţire. Vreţi mai mult
decât vi se oferă şi faceţi eforturi în acest sens.  

RAC
Faceţi în continuare nenumărate greşeli de
autoapreciere şi sunteţi admonestat de membrii
mai tineri ai familiei. Nu luaţi o atitudine fermă,
ci continuaţi să fiţi prea modest. Dacă doriţi să
aveţi totuşi aliaţi, încetaţi joi să îi mai criticaţi pe
toţi cei din anturaj. Cei dragi nu vă ajută, din
principiu, aşa că va trebui să apelaţi la străini.
Vineri ori sâmbătă, vi se fac declaraţii de
dragoste, pe care nu le băgaţi în seamă şi apoi vă
pare rău.  

LEU 
Nu sunteţi entuziasmat de aprecierile referitoare
la aspectul dv. Nu sunteţi criticat, dar speranţele
erau cu totul altele. Miercuri, pasiunile păstrate
până acum ascunse vor exploda. Atitudinea
adoptată de dv. este lăudată de toată lumea joi.
Nici cei tineri, nici cei în vârstă nu vă critică,
deci sunteţi susţinut în tot ceea ce întreprindeţi.
De vineri, dacă doriţi să aveţi succes, trebuie să
fiţi mai consecvent. Munciţi doar ca să
recuperaţi timpul pierdut.  

FECIOARĂ 
Puneţi pe tapet multe chestiuni materiale, în
speranţa că scăpaţi de datorii. Laudele rare şi
târzii din partea şefilor nu vă impresionează şi
acţionaţi după propria voinţă. Minuni nu se vor
întâmpla şi vor fi trezite nemulţumiri şi reacţii
de nedorit. Starea de sănătate rămâne
schimbătoare. Joi, oboseala ajunge la apogeu,
aşa că săptămâna de lucru se sfârşeşte mai
devreme. Vineri, cei mai mulţi fac împrumuturi
bancare sau depozite în urma economiilor.  

BALANŢĂ 
Toate aspectele sunt armonice, dar există riscul
de a fi escrocaţi de amici şi rude. Chiar dacă
pierderea nu va fi mare, intervine în cele mai
nepotrivite momente. Gratificaţiile de la serviciu
dispar rapid şi fără urmă. Joi, cheltuielile sunt
maxime. Rămân în pagubă mai ales dacă nu se
abţin. Regula generală a acestei săptămâni este
să nu apelaţi la ajutorul nimănui şi pentru nimic.
Vineri, sunteţi atât de energici încât nu aveţi
linişte şi sunteţi în continuă mişcare.   

SCORPION 
Vor cheltui mult pentru obiecte care nici măcar
nu le plac. Declanşează o adevărată campanie a
finalizării activităţilor casnice, cu gândul la o
festivitate apropiată. Nici măcar cei care pleacă
în concediu nu sunt mulţumiţi. Joi, au permanent
senzaţia că au fost înşelaţi din punct de vedere
financiar de prieteni. Pentru cei maturi, este
posibil să se treacă cu vederea unele datorii
importante. Vineri, toţi sunt subvenţionaţi în
maniere diferite.  

SĂGETĂTOR 
Indiferenţa celorlalţi şi restricţiile le aduc
suficiente momente neplăcute pentru a renunţa
la glume şi distracţii. Li se impune să facă o
călătorie râvnită de mulţi alţii. Joi, ripostele ami-
cilor le dau un sentiment de nesiguranţă. Starea
de oboseală se accentuează periculos vineri.
Rezistenţa şi tenacitatea îi ajută să depăşească
toate obstacolele şi chiar pe unii să obţină
succese cu atât mai preţioase cu cât sunt obţinute
cu mai multă greutate.  

CAPRICORN 
Vi se oferă mai multe colaborări şi chiar sunteţi
solicitat să reluaţi o activitate din care aţi fost
"eliminat" luna trecută cu tam-tam. Miercuri,
analizaţi atent ofertele primite. Dificultăţile pot
evolua supărător, dacă nu le interziceţi celor din
anturaj să se mai amestece în treburile dv. Visaţi
la o vacanţă, însă vă mulţumiţi şi cu ce vă oferă
serile acasă. Vineri, este necesar să vă
supravegheaţi cu atenţie reacţiile, deoarece
puteţi intra în conflict cu toată lumea.   

VĂRSĂTOR 
Odată cu împăcarea cu persoana iubită, toate
necazurile dispar ca prin farmec. Un moment de
neatenţie marţi şi toate problemele pot reapărea
în forţă. De joi, depăşiţi situaţiile dificile cu
uşurinţă. Aparent nu faceţi niciun efort şi sunteţi
apreciat de toată lumea, chiar şi de adversarii
declaraţi. Apar probleme noi în viaţa familială.
Cu toate că vă este contestată o parte din
activitate, sunteţi vineri mulţumit. Sâmbătă,
atmosferă familială dură.  

PEŞTI 
Activităţile profesionale vă dau bătăi de cap şi
regretaţi că aţi refuzat orice ajutor până acum.
Deciziile dv. nu sunt luate marţi în seamă de
ceilalţi membri ai familiei, dar deja v-aţi
obişnuit. Miercuri, sunteţi foarte suspicios şi nu
le acordaţi celor care greşesc niciun fel de
circumstanţe atenuante. Intervenţiile persoanei
iubite în favoarea acestora vă enervează. Joi,
calmul celor din anturaj vă influenţează pozitiv.
Vineri, cineva drag primeşte o veste rea.



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
24 - 30 iulie 2017

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

e-mail: radpturda2004@yahoo.com

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
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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

Comuna AITON și-a adunat fiii acasă: 
Zilele Comunei Aiton, o mare sărbătoare!

ilele Comunei Aiton -
moment de mare sărbă-
toare pentru toți fiii satu-

lui care, cu mic cu mare, s-au
adunat pentru momentele de
spectacol oferite de administrația
de la Aiton.

Astfel, sărbătoarea celor din Aiton
a început sâmbătă, 22 iulie, cu
activități sportive precum meciul
de fotbal dintre Aiton și Rediu,
sau Cupa Aitoneana la șah, dar și
cea de-a III-a ediție a Cupei
Dezmirean la box. 

Şi tot în deschiderea sărbătorii
aitonenilor, tot sâmbătă a avut loc

întâmpinarea oficială a delegației
orașului Dabas din Ungaria, oraș
înfrățit cu comuna Aiton.

Duminică, 23 iulie, a avut loc
slujba religioasă la toate cele 3
biserici din Aiton, urmată de un
parastas la Monumentul Eroilor și
depunerea coroanelor în memoria
lor.

Deschiderea oficială a Zilelor
Comunei Aiton din 2017 a vut loc
după ora 14.00, cu discursul
primarului Nicolae Făgădar: „Azi
avem sărbătoarea comunei Aiton
şi cu această ocazie vreau să
transmit un mesaj de bine tuturor
aitonenilor de peste tot din lume.
Azi Aitonul își prezintă realiză-

rile, își prezintă oamenii de
valoare şi de aceea sunt mândru
de aitonenii mei. Tot azi se
împlinesc 50 de ani de activitate
artistică a cântăreţului Nicolae
Bondoi, fiu al satului şi cetățean
de onoare al comunei noastre,
care a dus pe toate meleagurile
lumii cântecele populare din zona
noastră. Vreau să mulțumesc
tuturor celor care au fost alături de
noi şi le spun că doar împreună
putem să ducem numele Aitonului
mai departe”.

Sărbătoarea a continuat cu un
moment cultural de excepție,
lansarea volumului de poezii
„PATIMA DORULUI” scris de
Aurel Hiriț, fiu al satului care,

deși nu a putut fi prezent, a trans-
mis un mesaj: “Volumul de poezii
„PATIMA DORULUI” este un
volum închinat dragului meu sat
şi tuturor celor cuprinşi de dorul și
nostalgia acestor locuri. Cu mare
regret și durere în suflet, nu voi
putea fi prezent fizic din cauza
unor probleme de sănătate. Voi fi
alături de voi cu inima și sufle-
tul”. 

Nimeni nu a fost uitat, astfel
primarul Nicolae Făgădar a pre-
miat cuplurile care au sărbătorit
Nunta De Aur, într-un cadru festiv. 

După momentele oficiale de
premiere și de recunoștință, a
urmat distracția, spectacolul de

muzică populară cu formația
condusă de maestrul Vasile Iulian,
dar și Nicolae Bondoi, ansamblul
de dansuri populare Aitoneana,
precum și ansamblul de dansuri
din comuna Copălău, județul
Botoșani și ansamblul de dansuri
populare maghiare din comuna
Tureni.

Soliștii Mariana Morcan, Florean
Roșianu, Oana Vențel, Lavinia
Mariș, Amalia Peteleu au deschis
recitalul oferit de invitatul special
Simi Deac.

După lăsarea serii a început dis-
coteca în aer liber, moment gustat
din plin de cei mai tineri dintre
aitoneni.

Z
Sergiu JUCAN


