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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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Deschiderea Zilelor Turzii 2017 – bilanț de milioane

utoritățile locale din
Turda pregătesc terenul
pentru accesarea a circa

70 de milioane de euro, din fon-
duri europene. În raportul primu-
lui an de mandat, prezentat cu
ocazia deschiderii Zilelor Turzii,
ceremonie desfășurată vineri, 11
august, cu începere de la ora
10.00, la Sala Mare a Primăriei
din Turda, edilul-șef al municipiu-
lui, Cristian Matei, a precizat că,
din vara anului 2016 și până acum
s-au contractat fonduri europene
în valoare de 22 de milioane de
euro. Valoarea proiectelor depuse,
aflate în faza de evaluare,
însumează 6,5 milioane de euro,
iar pentru finanțarea celorlalte
proiecte aflate în pregătire
autoritățile turdene vor mai
solicita încă 41 de milioane de
euro.

Prioritățile edilitare ale Turzii
constă în modernizarea străzilor
din oraș, în vederea fluidizării
transportului auto, de mărfuri și
pasageri, dar și a celui pietonal. O
altă prioritate o constituie refa-
cerea și introducerea în circuitul
cultural sau turistic, a unor clădiri
precum cea din Piața Republicii
nr. 5, unde a funcționat Judecă-
toria, sau a celei situate în Piața 1
Decembrie 1918, nr. 5, unde auto-
ritățile intenționează să amenaje-
ze secția etnografică a Muzeului
de Istorie din Turda. 

O altă prioritate o constituie mo-
dernizarea ansamblului de clădiri
din componența Spitalului muni-
cipal.

Prezența, la ceremonia deschiderii
oficiale a Zilelor Turzii a secre-
tarului de stat Rareș Trișcă, din
Ministerul Sănătății, sau a direc-
torului Agenției de Dezvoltare
Nord-Vest, Marcel Boloș, con-
firmă susținerea de care se bucură
demersurile întreprinse de admi-
nistrația turdeană în vederea atra-
gerii de fonduri, guvernamentale,
europene, dar și din alte surse,
pentru finanțarea lucrărilor de la
obiectivele de investiții prevăzute
în Strategia Integrată de Dezvol-
tare Durabilă a Turzii pentru
perioada 2017-2023. 

Printre cei aproximativ 170 de

participanți la deschiderea ofici-
ală a Zilelor Turzii, ediția 2017,
s-au mai aflat Î.P.S Andrei
Andreicuț, mitropolitul Clujului,
Ioan Aurel Cherecheș, prefect de
Cluj, deputații social-democrați
Cristina Burciu și Horia Nasra,
precum și primarii unor localități
situate pe Valea Arieșului sau în

zonele adiacente acesteia, precum
cei ai comunelor Băișoara (Mino-
dora Luca), Viișoara (Ioan
Roman), Ploscoș (Ioan Truță),
Săndulești (Călin Fărgaciu),
Mihai Viteazu (Zeng Ioan), Luna
(Aurel Giurgiu), Petreștii de Jos
(Ioan Pârv), Aiton (Nicoale
Făgădar) și Iara (Dorin Popa).

A

CAA - Program casierii și birou relații clienți în perioada 14-15 august 2017
ompania de Apă Arieș informează că LUNI și
MARȚI, 14 -15 AUGUST, casieriile și biroul
relații clienți sunt închise.

Sesizările și solicitările clienților vor fi preluate de către
dispeceratele din Turda, str. Axente Sever,  nr. 2

și Câmpia Turzii, Str. Andrei Mureșanu, nr. 20
În această perioadă facturile pot fi achitate prin interme-
diul punctelor de încasare:
Paypoint, Payzone, și un-doi Centru de plăți.
din tot arealul de deservire
și prin bancă în conturile:

Banca Transilvania Turda: 
cont RO93BTRL05101202A7261701
Banca Transilvania Câmpia Turzi: 
cont RO66BTRL05101202A7261702
Banca Comercială: Cont RO17RNCB0110072404740001
Trezorerie: Cont RO30TREZ2165069XXX022746

C

STP - Program de circulaţie al autobuzelor în perioada 14-15 august 2017
TP Turda  aduce la cunoștința publicului călător programul de circulație al auto-
buzelor în perioada  14.08.2017 – 16.08.2017:

Luni  14.08.2017 -  se va circula conform programului de Sâmbătă.  

Marți  15.08.2017 -  se va circula conform programului de Duminică.
Miercuri 16.08.2017 – program normal de Luni – Vineri.

Aceste  modificări de program sunt făcute cu acordul Primăriei Municipiului Turda.

S

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

Indemnizații duble 
pentru consilierii turdeni

e la 1 iulie, indemnizațiile
membrilor Consiliului
local Turda s-au dublat. 

Datorită majorării salariilor prima-
rilor, conform grilei adoptate prin
Legea nr. 153, din 2017, cu privire
la salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, s-a stabilit ca și
cuantumul indemnizației primite de
membrii forurilor deliberative loca-
le să crească, de la 5 la sută din
salariul primarului, pentru o ședin-
ță, la 10 la sută, pentru un număr
maxim de trei ședințe, lunar (o
ședință de consiliu și două ședințe
ale comisiilor de specialitate).  

În cazul Turzii, localitate încadrată
în categoria orașelor cu 50.001,
până la 100.000 de locuitori, pri-
marul are un salariu brut cifrat la
circa 10 mii de lei, lunar, de unde
rezultă, prin aplicarea procentului

de 10 la sută, o indemnizație de
aproximativ 1000 de lei, lunar, pen-
tru consilieri. 

Înainte de majorarea salariilor pri-
marilor, prin Legea 153, din 2017,
consilierii turdeni primeau o
indemnizație de circa 520 de lei,
lunar. 

Pentru a face posibilă aplicarea
prevederilor Legii 153, din 2017, cu
privire la salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, membrii
forului deliberativ turdean au
aprobat, în ședința extraordinară de
luni, 7 august, modificarea alinia-
tului 3, din articolul 27 al secțiunii
”Comisii de specialitate” din
Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului local al
municipiului Turda. 

”Prin derogare de la prevederile
aliniatului 2 al articolului 34, din
Statutul aleșilor locali (Legea nr.

393, din 2004), cu modificările și
completările ulterioare, consilierii
locali vor primi o indemnizație
lunară egală de 10 la sută din sala-
riul primarului, de la 1 iulie 2017,
până la 31 decembrie 2021”, se
precizează în articolul 40 al Legii
salarizării personalului plătit din
fonduri publice.

Potrivit prevederilor Legii 153, din
2017, indemnizația fixată pentru
consilierii din orașele cu 20.001 –
50.000 de locuitori a crescut, de la 1
iulie, la circa 950 de lei și la apro-
ximativ 800 de lei pentru membrii
consiliilor locale din unități admi-
nistrativ-teritoriale cu 5001, până la
10.000 de locuitori. În cazul comu-
nelor cu 3001-5000 de locuitori, un
membru al forului deliberativ va
primi o indemnizație lunară de
peste 700 de lei, iar un consilier
dintr-o comună cu cel mult 3000 de
locuitori va primi circa 650 de lei,
lunar.

D

Concert TRUST YOUR ART 
Proiectul cunoscut „TRUST YOUR ART“, cofinanţat din bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul
2017, se desfăşoară în continuare şi astfel, în data de 04.08.2017, a avut loc Concertul live, avându-l ca invitat pe
Ricardo Caria,  cântăreţ de origine portugheză, cunoscut, în primul rând, pentru muzica fado, pe care o
interpretează.  Pe scena Palatului Cultural din Câmpia Turzii, Ricardo Caria şi trupa sa,  a stârnit aplauzele  cu un
repertoriu  variat de muzică uşoară de calitate, antrenând întreaga sală.

Spectacolul a avut o notă cu totul deosebită, deoarece pe scenă au evoluat copii talentaţi din Câmpia Turzii,
selectaţi chiar de Ricardo Caria, care au umplut inimile de bucurie a celor prezenţi cu talentul lor, cu farmecul lor,
cu trăirea lor scenică, de adevăraţi artişti. Încurajate şi susţinute de Ricardo Caria, nouă tinere au cântat din
repertoriu românesc şi strâin şi o trupă de dans  a însoţit seara.     

A fost emoţie, bucurie, aplauze, un Concert care a dovedit, încă o dată, că muzica deschide inimile şi uneşte
oamenii.

Un alt eveniment, organizat  prin proiectul „TRUST YOUR ART“ şi defăşurat în holul Palatului Cultural, a fost
expoziţia de obiecte handmade, realizate de tinerii cu dizabilităţi, cu sprijinul specialiştilor şi voluntarilor din
cadrul Centrului de zi “ Family“  al Asociaţiei Pro Assisto. Obiectele expuse au fot admirate de toţi cei care au
participat la Concert, spre bucuria tinerilor cu dizabilităţi, prezenţi şi ei la eveniment.

Emil HĂLĂŞTUAN
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Câmpia Turzii va vota ÎMPOTRIVĂ în AGA a CAA

iercuri, 9 august, a avut
loc o ședință de îndată a
Consiliului local Câm-

pia Turzii, o ședință pentru a man-
data reprezentantul Municipiului
Câmpia Turzii în ședința Adunării
Generale Extraordinare a Acțio-
narilor de la Compania de Apă
Arieș să voteze împotriva desfiin-
țării sucursalelor Turda și Câmpia
Turzii, împotriva înființării unui
punct de lucru în Câmpia Turzii,
împotriva înființării unui punct de
lucru în Copăceni și împotriva
aprobării modificărilor la Actul
Constitutiv al societății.

Despre ce este vorba?
Prin Hotărârea Adunării generale
extraordinare a acționarilor Com-
paniei de Apă Arieș, nr. 1/30 din
mai 2017, sub semnatura preșe-
dintelui consiliului de adminis-
trație Petre Pop, s-a aprobat
DESFIINȚAREA Sucursalei
Companiei de Apă Arieș de la
Câmpia Turzii. Adunarea generală
a ADI AVA a validat această
hotărâre prin emiterea avizului, cu
un singur vot împotrivă: al pri-
marului Dorin Lojigan.

Astfel, Petrică Pop (aflat în con-
cediu de paternitate) a fost împu-
ternicit să semneze în numele
acționarilor actele necesare pentru
DESFINȚAREA ȘI RADIEREA
de la Registrul Comerțului.

Din păcate, după ce Câmpia
Turzii a fost parasită de Finanțele
Publice, de EON Gaz și de
Electrica, acum, în urma ședinței
convocate de Petrică Pop (aflat în
concediu de paternitate) CAA se
va muta cu totul la Turda, astfel,
pentru orice problemă legată de
singurul operator de apă și canal
din zonă, cetățenii din municipiul
Câmpia Turzii vor trebui să bată
drumul Turzii.

În urma acestor informații apărute
în presă la ora respectivă a venit și
un comunicat al CAA pentru a
elucida lucrurile:
“Transformarea sucursalei CAA
de la Câmpia Turzii în punct de
lucru nu aduce modificări în ceea
ce privește serviciile oferite
utilizatorilor din localitate și

împrejurimi. Cetățenii vor benefi-
cia în continuare de toate servici-
ile oferite de CAA la Câmpia
Turzii, la punctul de lucru situat
pe str. Andrei Mureșanu nr. 20C,
începând de la sesizări, cereri sau
avize,până la încasarea fac-
turilor!...” (întregul comunicat
poate fi citit accesând linkul:
https://www.ziarul21.ro/actuali-
tate/clarificari-privind-transfor-
marea-sucursalei-caa-de-la-
campia-turzii-punct-de-lucru/ )

Lucrurile însă sunt departe 
de a fi rezolvate!
Pe 20 iulie, în ședința de Consiliu
local s-a dezbătut prelungirea
contractului de închiriere a sucur-
salei CAA de la Câmpia Turzii. 

Compania de Apă Arieș 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 scutind
astfel drumurile pe care oamenii
din Câmpia Turzii ar fi nevoiți să
le bată la Turda. În acest context,
primarul municipiului Câmpia
Turzii, Dorin Lojigan, a inițiat un
proiect de hotărâre pentru prelun-
girea contractului de închiriere a
CAA sucursala Câmpia Turzii.

Însă surpriza a venit în momentul
votului. Dacă din cei 19 consilieri
locali aleși la Câmpia Turzii au
fost prezenți doar 15, 5 nu au
putut vota: Puiu Tot (angajat al
CAA), Ioan Varodi (nevasta anga-
jată la CAA), Gicu Rece (angajat
la CAA), Monica Uioreanu (anga-
jată 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) toc-
mai 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
abţinere) 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…
din păcate.

O „reuşită” a grupului PSD Câm-
pia Turzii, care sunt angajați ai
CAA ori ei ori rude ale lor,
punând astfel în dificultate tocmai

Compania la care lucrează, în
urma legii incompatibilității, ei
neputând participa la niciun
proiect legat de CAA.

Importanța convocării ședinței
de îndată de miercuri, 
9 august!
Convocarea ședinței de îndată a
fost explicată de secretarul
primăriei Câmpia Turzii: “În data
de 16 august are loc o ședință
extraordinară a AGA la CAA în
care se aduc niște modificări în
ceea ce privește actul constitutiv
al societății. Așa încât pentru a
putea să meargă la această ședință
reprezentantul municipiului Câm-
pia Turzii în AGA trebuie să fie
mandatat şi să i se spună exact
cum să voteze pe cele 4 puncte de
pe ordinea de zi ”

La ședința de joi, prezent doar
un consilier PSD. Suficient însă
pentru un nou circ!
La ședința de îndată convocată la
primăria Câmpia Turzii au lipsit 4
din 5 consilieri locali PSD
(tocmai cei angajați ai CAA)
prezența lor fiind inutilă, ei
oricum nu puteau participa la
dezbatere și la vot. Ați ghicit, con-
silierul PSD Ionel Isac a pornit
circul (inutil): “Eu aș fi vrut să fie
inițiatorul aici (n.r. Dorin Loji-
gan)... iar acum, domnul vice,
pică pe dumneata măgăreața”,
și-a început circul Ionel Isac.

Consilierul local ar fi vrut să-i
spună chiar primarul municipiului
ce se întâmplă la CAA. Acesta
acuzând că din cauza PNL

Câmpia Turzii nu s-a prelungit
contractul de închiriere cu CAA
pentru spațiul de pe Andrei
Mureșan (episodul fiind relatat
mai sus pentru informarea corectă
a cetățenilor).

Dan Bradu, consilierul local PNL
a replicat acid: ”Dacă aveți atâtea
nelămuriri, de ce nu l-ați invitat
pe președintele consiliului de
administrație, Petrică Pop, din
câte știu dânsul este în pensie de
maternitate, deci avea tot timpul
din lume să vină să ne explice
lucrurile astea”, a fost replica
tânărului consilier local care a
continuat: “Apropo de acuzele
dumneavoastră că PNL nu a votat
proiectul de prelungire a spațiului,
noi l-am votat, CAA s-a boicotat
singură angajând jumătate din
partidul d-voastră acolo, fiind în
incompatibilitate de a vota, a fost
un boicot!”, spunea Dan Bradu
prezentând astfel un adevăr dur pe
care PSD Câmpia Turzii încearcă
de mult să ascundă gunoiul sub

preș, un preș prea umflat care a
început să dea pe afară.

Lăsând meciurile politice de-o
parte, secretarul municipiului
Câmpia Turzii a avut un punct de
vedere dur la intenția Consiliului
de Administrație al CAA de a
transforma sucursala din Câmpia
Turzii în punct de lucru: “Vreau să
vă atrag atenția că acum vorbesc
din punct de vedere al unui simplu
cetățean… ce înseamnă desfința-
rea sucursalei de la Câmpia Turzii
și înfințarea unui punct de lucru…
concret ne transformă în căruță la
autobuzul Turzii”, a fost luarea de
poziție a secretarului general al
Primăriei Câmpia Turzii, Nicu
Ștefan.

Proiectul a trecut, 10 din cei 13
consilieri locali prezenți la ședința
de miercuri au votat PENTRU
mandatarea reprezentantului mu-
nicipiului Câmpia Turzii în AGA
al CAA să voteze împotrivă la toate
articolele de pe ordinea de zi.

M
Sergiu JUCAN
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Luna și-a adunat fiii acasă

Viamso și-a inaugurat noul showroom, 
o investiție de 500.000 euro

ărbătoarea “Fiii Satului”
la Luna a avut loc
duminică, 6 august,

unde lunenii, cu mic cu mare, s-au

adunat la sărbătoarea dedicată lor. 

Dacă interpreta de muzică
populară Mariana Deac i-a încân-
tat prin doinele ei pe luneni,
aceștia s-au mai putut bucura de o

mulțime de activități organizate
de administrația locală. 

A fost o lansare de carte, inaugu-
rare pasarelă pietonală, iar lucrul
inedit din acest an a fost masa

tradițională unde dialogul dintre
cei prezenți și primarul comunei
Luna a fost gustat din plin. 

Seara s-a încheiat cu un spectacol
folcloric urmat de un recital al tru-

pei Good Day care a încântat tot
tineretul prezent. 

Zilele comunei Luna s-au încheiat
cu un spectaculos foc de artificii
în aplauzele celor prezenți.

Sergiu JUCAN

S

iamso, afacerea locală din
Câmpia Turzii, depozit plus
magazin de construcții, s-a

mutat în casă nouă. Inaugurarea noului
showroom Viamso a avut loc luni, 7
august 2017, începând cu ora 9.00, în
prezența reprezentanților primăriei, a
colaboratorilor, dar și a clienților,
aceștia încă de dimineață adunându-se
la porțile noului și modernului show-
room, dovadă fiind atașamentul lor
pentru calitatea oferită de Viamso.

Cu o investiție de 500.000 de euro,
Viamso va genera pe lângă calitate și 15
locuri de muncă, un câștig pentru
Câmpia Turzii.

“Este a doua investiție majoră în
Câmpia Turzii în acest an, o investiție
de 500.000 euro, sunt mândru de ceea
ce Sorin și Viviana au reușit să facă
aici, iar despre calitatea Viamso pot

garanta chiar și eu, întâmplarea face că
sunt client al acestei firme, felicitări și
le dorim succes“, a menționat Dorin
Lojigan, primarul municipiului Câmpia
Turzii.

Viamso, afacerea 100% locală își
propune să ofere clienților tot ceea ce-și
doresc pentru casa lor, acesta fiind și
sloganul companiei, prețurile pro-
duselor, dar în special calitatea lor vor
face din Viamso preferatul showroom
din zonă. 

“Mulțumim celor care ne-au ajutat
pentru ceea ce am reușit aici, munci-
torilor, proiectanți, colaboratori și nu în
ultimul rând personalului care au fost
extraordonari, au muncit de dimineață
până noaptea târziu, a fost foarte greu,
sperăm ca de azi să fie un început și mai
bun, dorim să ajungem să oferim
clienților tot ceea ce au nevoie pentru
casa lor”, a menționat Sorin Moldovan,
managerul Viamso.

Sergiu JUCAN

V
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Fiii satului Micești s-au întors la locul de obârșie

ărbătoarea creștinească a
Schimbării la Față s-a
constituit într-un prilej

nimerit pentru organizarea unei
întâlniri a Fiilor satului Micești,
din comuna Tureni.

Duminică, 6 august, oaspeți în
satul lor natal, micușenii răspân-
diți pe alte meleaguri, întorși
pentru o clipă în locul de origine,
s-au întâlnit la biserica ortodoxă
cu hramul Pogorârea Sfântului
Duh. După ce au asistat la slujba
oficiată de către preotul Aurel
Cristea, alaiul oaspeților, dar și al
locuitorilor satului, s-a îndreptat
spre Căminul Cultural, unde
organizatorii întâlnirii, Primăria și
Consiliul comunal Tureni au
pregătit un spectacol folcloric
pentru a întregi evenimentul.

Potrivit primarului comunei,
Dana Mănăilă, circa 400 de

persoane au participat la ediția
2017 a întâlnirii ”Fiilor satului”
din localitatea Micești. 

Pe fondul muzical al melodiilor
populare interpretate de către
soliștii Lavinia Mariș, Garofița
Pop (Vișeu de Jos), Petre Petrușe
(Bistrița) și de către instrumentis-
tul Nelu Mornea, din Turda,
acompaniați de orchestra Dumitru
Mocan, fiii satului Micești și
invitații acestora au petrecut
câteva ore de voie bună. 

Cântecele populare i-au îndemnat
pe mulți participanți la eveniment
să se prindă în horă, mai ales că
evoluțiile dansatorilor din cele
două grupe (mare și mică) ale
ansamblului folcloric ”Izvorașul
Tureniului” le-u aprins micușe-
nilor pofta de joc. 

Povestirile întâmplărilor petrecute
în răstimpul scurs de când nu s-au
mai văzut au fost asortate cu

sarmale, gulaș la ceaun, pită de
casă și cozonac, stropite, la
alegere, cu țuică, vin sau bere. Pe
o zăpușeală ce s-a îmcăpățânat să
persiste cu tot cerul înnorat, ce a
zăgăzuit razele soarelui, apa
minerală și cea plată au avut, de
asemenea, mare trecere la
sărbătoarea micușenilor, de
duminică, 6 august.

Pe lângă primarul Tureniului,
Dana Mănăilă și viceprimarul
Colosvari Ileana, considerate
amfitrioane, printre oaspeții care
au participat la sărbătoarea Fiilor
satului Micești s-a numărat fostul
deputat turdean Mircea Irimie,
însoțit de către unul dintre fonda-
torii partidului Pro România, clu-
jeanul Sorin Platon.

Dintre ”fiii rătăcitori” ancorați cu
rădăcini încă trainice în pământul
natal s-a remarcat  profesorul uni-
versitar emerit dr. Vasile Surd și
fratele său, Gheorghe, fost secre-

tar al comunei Tureni, primul poet
”oficial” al Miceștiului, după cum
l-a numit primarul Dana Mănăilă
cu prilejul lansării primului
volum de poezii al acestuia, în
iarna trecută. 

Nu au lipsit de la chermeza
încinsă în curtea Căminului
Cultural nici alți micușeni pentru
care aerul purificat de pădurile ce
stau să se prăvălească peste sat, de
pe dealurile din jur, dar și apa de
la Șipot, pe care, pentru a o gusta,
mulți clujeni bat adesea drumul
Miceștiului, s-au dovedit făcătoa-
re de minuni. 

Cu toate darurile sale, Miceștiul
străbate o perioadă de declin.
Intrat în mileniul al III-lea cu ceva
mai mult de 400 de locuitori, satul
se află azi în situația în care peste
jumătate din case au rămas
nelocuite. Deși unii dintre cei
plecați și-au construit sau
consolidat casele moștenite de la

părinți, pentru ca la pensie să aibă
un loc de refugiu acasă, iar alții,
chemați în Micești de farmecul
locului și de firele nevăzute ale
înrudirilor prin căsătorii, cu fete
din sat, intenționează, de aseme-
nea, să se stabilească acolo,
populația localității se află depar-
te de efervescența demografică de
odinioară. 

În 1941 Miceștiul, sat a cărui
primă atestare documentară da-
tează din anul 1297, a înregistrat
1522 de locuitori, număr-record,
nedoborât de atunci încoace. 

Preotul Aurel Cristea, care slu-
jește la biserica ortodoxă a
Parohiei Micești din anul 1994 nu
își amintește ca în cei 23 de ani
petrecuți aici să fi botezat mai
mult de 15 copii. 

În schimb, Cristea spune că a ofi-
ciat vreo 250 de slujbe de înmor-
mântare.

S
Emil HĂLĂŞTUAN
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u ocazia Zilelor Turzii, 35 de familii au sărbă-torit
împlinirea a 50 de ani de căsnicie. Membrii con-
tingentului 1967 al ”mirilor de aur” și-au reînnoit

jurămintele și au spus iarăși ”da” în fața ofițerului stării
civile, respectiv a primarului Turzii, Cristian Matei, care a
parafat nunta de aur a celor 35 de perechi. 

La ceremonie, desfășurată sămbătă, 12 august, cu începere
de la ora 9, la Sala Mare a Primăriei turdene, pe lângă
sărbătoriți și familiile acestora, au mai participat
viceprimarul Turzii, Lucian Nemeș, directorul Serviciului

Public de Asistență Socială (SPAS), Monia Tonţ Coti și
consilierii Sorina Crișan, Iuliana Sămărtinean, Paul
Năstase și Cristian Felezeu. 

Manifestarea s-a încheiat cu un program artistic ce a
cuprins cântece și poezii, recitate de către preotul
Sebastian Zăhan, respectiv de Viorel Mornea.       

Lista mirilor de aur din seria ”Zilele Turzii 2017”
Anica și Alexandru Arion, Viorica și Laszlo Bănete, Ustina
și Mihai Bojan, Valeria și Augustin Bolboacă, Ana și
Viorel Botezan, Maria și Nicolae Bruja, Maria și Ioan
Crișan, Viorica și Nicolae Crișan, Doina și Nicolae Fărcaș,

Valeria și Valentin Fodorean, Silvia și Ștefan Gâscă,
Crucița și Alexandru Hădărean, Marița și Vasile Indolean,
Ana și Ioan Iurian, Veronica și Nicolae Jișa, Maria și
Doroftei Megheșan, Ana-Lucia și Iulius Moldovan, Maria
și Vasile Moraru, Octavia și Gelu-Viorel-Ilie Mureșan,
Anuța și Iosif-Emeric Nagy, Livia și Vasile Pălăcean,
Maria și Vasile Pășcuță, Maria și Emil Petac, Aurelia și
Nicolae Pintilie, Doina și Ioan Pop, Ileana Rodica și
Grigoriu Popa, Maria și Vasile Puiu, Lucreția și Vasile
Rusu, Ana și Ionel Scurtu, Ana și Gheorghe-Radu Tonca,
Emilia și Vasile Turcu, Ileana și Alexandru Vaida, Catalina
și Alexandru Vari, Maria –Magdalena și Gavril Vilt,
Letiția-Maria și Gheorghe Zeicu.             

C

Au fost premiaţi “Mirii” Zilelor Turzii

A fost inaugurată capela de la Câmpia Turzii, 
o investiție așteptată din 2011

Emil HĂLĂŞTUAN

dministrația actuală din
Câmpia Turzii a inaugu-
rat noua capelă, o cons-

trucție impresionantă, aflată în
cimitirul de la Stația 110, o
investiție de 600.000 lei așteptată
încă din 2011. 

Lucrările noii capele au început în
februarie 2017, iar la mai puțin de
6 luni aceasta a fost inaugurată.

Inaugurarea a fost făcută în
prezența IPS Andrei, Arhiepiscop
al Clujului, a unui sobor de preoți,
o parte a consilierilor locali, dar și
a numeroși enoriași bucuroși că
actualul primar s-a gândit la ei.

Lungul drum al construirii capelei
din Câmpia Turzii începe cu mulți
ani în urmă și a fost explicat de

părintele Rusu, care a ținut să
aprecieze eforturile lui Dorin
Lojigan, care și-a manifestat des-
chiderea către biserică încă de pe
vremea când acesta era vice-
primar, iar  la 7 luni distanță de
când a devenit primar, s-au dema-
rat și lucrările acestui obiectiv
foarte important pentru cetățenii
municipiului.

Noua capelă mortuară ce a fost
construită la Câmpia Turzii a
început lungul drum al birocrației
după ce în ședința Consiliului
local ce a avut loc în anul 2016 pe
22 septembrie, aleșii locali și-au
dat acordul pentru începerea
demersurilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de
investiții Construire Capelă
Mortuară în Câmpia Turzii.

Necesitatea și oportunitatea aces-

tei investiții, conform expunerii
de motive a hotârării de Consiliu
local ce l-a avut ca și inițiator pe
primarul Dorin Lojigan constă în
faptul că actualmente, datorită
zonei foarte mari acoperită de
către capela mortuală de pe strada
Gheorghe Barițiu (biserica de
lângă blocul ANL din cartierul
Muncitoresc), ținând cont de
creșterea mortalității din ultimii
ani în municipiu și în urma
consultărilor dintre municipali-
tatea Câmpia Turzii și Parohia
Ortodoxă s-a stabilit ca fiind
necesară construirea unei capele
în incinta cimitirului de pe strada
Republicii FN (110).

Prin amplasarea capelei în incinta
cimitirului de pe strada Republicii
FN (cimitirul de la 110), se reali-
zează un transfer rapid și ușor a
persoanelor decedate din sala de

procesiune la mormânt. 

Se vor evita situațiile deja
întâlnite, când desfășurarea în
aceași zi a mai multor slujbe de
înmormântare, constituie o pro-
blemă atât pentru familiile
persoanelor decedate, cât și
pentru preoții din municipiul
Câmpia Turzii.

Suprafața din cimitirul de pe stra-
da Republicii FN, (cimitirul de la
110), este suficient de mare încât
a fost posibilă amplasarea noii
construcții care cuprinde toate în-
căperile necesare bunei desfășu-
rări a serviciilor specifice unei
înmormântări.

Investiția inaugurată face parte
din obiectivele strategiei de dez-
voltare a municipiului Câmpia
Turzii, costurile capelei urmând a

fi suportate de la bugetul local,
deci este vorba despre o capelă
care aparține cetățenilor, costurile
unei astfel de construcții presu-
punând și alocarea de utilități:
alimentare cu apă și canalizare,
energie electrică, branșamentul la
gaze naturale, etc.

Valoarea totală a proiectului de la
Câmpia Turzii s-a ridică la circa
600.000 de lei, a precizat primarul
Dorin Lojigan, bani asigurați din
bugetul local.

Pentru a ne face o idee a acestei
sume de 600.000 lei ce presupune
construirea propriu-zisă (proiect,
alimentare cu apă, gaz, curent
electric, etc) vă putem spune că
reabilitarea muzeului Prima
Școală Românească a costat
575.000 de lei (REABILITAREA
şi nu CONSTRUIREA LUI!)

A
Sergiu JUCAN
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Iată ce cadou a primit Smiley
sâmbătă seara

S-au montat plăcuțe în zonele verzi ale Câmpiei Turzii

În seara concertului lui Smiley, sâmbătă, 12 august, la Câmpia Turzii, pe scena din Berc,
ghirişenii i-au pregătit lui Smiley un cadou inedit. Iată-l!

Sergiu JUCAN

Farsă de mai mare dragu’
de care Bob Rădulescu 
a avut parte la Câmpia
Turzii 

ineri, 11 august, la Zilele
Municipiului Câmpia Turzii,
prezentatorul Bob Rădulescu,

în spatele scenei, într-o pauză de
hidratare, a avut parte de o farsă de zile
mari. Acestuia i s-a înscenat că celebrul
fost popă Pomohaci dorește să vorbeas-
că cu el. 

Cunoscută fiind atitudinea sa radicală
despre ce a ajuns BOR în zilele noastre,
Bob Rădulescu a rămas timp de câteva
secunde blocat când a văzut că unul
dintre telefoanele de la masă este apelat
tocmai de Pomohaci.

În momentul în care unul dintre com-
plicii farsei a jucat teatru simulând că
vorbește cu Pomohaci la telefon și că
celebrul popă vrea să vorbească tocmai
cu Bob Rădulescu, acesta din urmă a
rupt-o la fugă... 

Trecând momentul de adrenalină
maximă și respirând ca o „căprioară”
după un sprint bun, reacția lui Bob
Rădulescu a fost: “Doamne ferește și
apără”, acesta gustând gluma din plin.

Complicii farsei au fost Adi Soporan –
prezentator la Zilele Municipiului
Câmpia Turzii, Sergiu Jucan – Ziarul 21
și Ovidiu Bucur – Ziar 15 minute. 

Sergiu JUCAN

V

arţi, 8 august 2017, începând cu
ora 10.00 a avut loc acţiunea
privind montarea plăcuţelor în

zonele verzi adoptate în cadrul proiectului
„Câmpia Turzii este a noastră, a tuturor”!,
program civic parte din proiectul „Fii
responsabil! Fii partenerul meu”!

Zonele verzi adoptate de către entitățile din
Câmpia Turzii au fost: zona verde de la

Incubatorul de Afaceri-Parcul Mare, Zona
Tei-Sens giratoriu Cantină Mechel –Sens
giratoriu Cofetăria Dana-Trei Lacuri-sens
giratoriu Spital Municipal-Parc Central.

Care sunt entitățile care au ales 
să fie partenerii administrației locale?
Partenerii în proiect care au decis să adopte
un spaţiu verde şi să-l îngrijească, sunt:
angajaţii Primăriei şi ai Consiliului Local
Câmpia Turzii, S.C.Toda Press SRL prin
TABACO,  S.C.Agrosel SRL, Club Sportiv

Municipal Câmpia Turzii, Asociaţia Pro
Assisto, Grupul de Iniţiativă John Visser,
Colegiul Tehnic “Victor Ungureanu”,
Liceul Teoretic “Pavel Dan”, Şcoala
gimnazială ”Avram Iancu”, Şcoala
gimnazială ”Mihai Viteazul”, S.C. Novo
Ardo SRL-D şi S.C. Caribia Complet.

Faza finală de amenajare şi întreţinere a
zonelor adoptate este recunoaşterea publică
– prin amplasarea plăcuţelor cu mesajul de
mulţumire celor implicaţi!

“Mă declar mulţumit de faptul că partenerii
noştri au adus plusvaloare zonelor verzi din
municipiul nostru! Este un eveniment prin
care înțelegem să aducem recunoștință
celor care au ales să adopte zone din
municipiul nostru. 
Am instalat plăcuțe cu numele entităților
care au adoptat spații verzi din municipiu
nostru, ca un semn de mulțumire și de
respect a implicări lor în comunitate”, a
menționat Dorin Lojigan primarul
municipiului Câmpia Turzii.

Sergiu JUCAN

M
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EDITORIAL
Turda, pe orbita dezvoltării

u certitudine, la Turda se
întâmplă câte ceva. Și nu
este vorba de lucruri

”mărunte”, de întâmplări cotidi-
ene, ce fac parte din viață, când
aceasta curge pe un drum presta-
bilit și răsștiut. Turda se află la o
cotitură a parcursului existenței
sale de așezare omenească, al
cărei ”kilometraj” a măsurat vreo
2000 de ani, până acum.

Prea mulți oameni, trăitori azi la
Turda sesizează că în aceste locuri
se întâmplă ceva, un ”ceva” situat
dincolo de banalitățile zilnice.
Iată, cu vreo trei săptămâni în
urmă, Pamela Rațiu, directorul
executiv al Fundației Rațiu pentru
Democrație observa, într-un inter-
viu, publicat în Ziarul 21, că o
energie nouă, dar și benefică,
bântuie prin aerul Turzii. Și
americanca stabilită la Turda
crede că această energie nouă va
canaliza eforturile turdenilor spre
construirea unui viitor al acestui
oraș, desenat dincolo de marginile
existenței anoste în care locali-
tatea cu o zestre istorică, econo-
mică și culturală de invidiat, se
complace de prea multă vreme.
Dacă observația Pamelei Rațiu,
care condiționează succesul
redesenării viitorului de îndrăz-
neala turdenilor de ”a gândi din-
colo de cutie” sau altfel spus, de
redobândirea capacității de a
vedea dincolo de vârful nasului,
rămânea o opinie singulară, o tre-
ceam cu vederea.

Cam în aceleași zile, următoare
discuției pe care am avut-o cu
Pamela Rațiu, o altă persoană, tot
de sex feminin (nota bene) respec-
tiv profesoara Cristina Oprea,
venită de pe plaiurile Olteniei să

trăiască aici, în inima
Transilvaniei, remarca lumina
deosebită ce se revarsă peste
Turda. Și mărturisea Cristina
Oprea că această lumină îi induce
o stare specială de bine, pe care nu
a mai resimțit-o în nicun alt loc.
La gradul de instruire al Cristinei
Oprea, absolventă a două facultăți
și cu un doctorat în istoria artei, la
care se adaugă vasta sa experiență
de viață, aceasta nu poate fi
bănuită de exprimarea unor opinii
fără de acoperire în argumente
viabile. 

Deși trebuie să dăm crezare
intuiției feminine, nici vorbele
Cristinei Oprea despre ”lumina
deosebită” ce învăluiește Turda
într-o aură generatoare de energii
creatoare, nu ajungeau pentru
a-mi forma convingerea că în
acest loc se întâmplă, totuși, ceva,
după 27 de ani în care nu s-a
întâmplat nimic din ceea ce
trebuia să se petreacă pentru a
scoate Turda din starea de dezin-
tegrare, ce nu poate avea decât un
final așteptat, acela în care de
străvechea Potaissă, înălțată la
rangul de municipiu de ”Roma
madre” se va fi ales praful. 

Dar Turda are șanse de a scăpa de
cumplita răzbunare a sorții, repre-
zentată de un scenariu potrivit
căruia, după demolarea coșurilor
Fabricii de Ciment, locul pulberii
gri ce acoperea casele și viața
turdenilor, să fie adjudecat de
colbul istoriei, ce poate  așterne
un văl gros de uitare peste aceste
locuri unde viața a pulsat vreme
de două milenii. 

Turda, ce a rezistat multor vici-
situdini ale sorții, ce au vizitat-o
de-a lungul istoriei sale, se putea
înneca în mlaștina tranziției de la

”mormanul de fiare vechi, la
fabrica ce produce forță de muncă
specializată pentru uzul Europei
dezvoltate”. Și, cu o rată negativă
a sporului populației, lipsită de
forță de muncă calificată, cu o
populație mereu mai îmbătrânită,
drumul Turzii prin viitor poate
eșua, încă, într-o fundătură. 

Dar alte semne dovedesc că Turda
are alternativă la acest deznodă-
mânt fatal. Cu prilejul deschiderii
oficiale a Zilelor Turzii, Î.P.S
Andrei Andreicuț, mitropolitul
Clujului, Sălajului și Maramu-
reșului, a îndemnat: ”Rugați-vă
pentru prosperitatea orașului
Turda!” De ce a adresat Înalt Prea
Sfinția Sa îndemnul acesta tur-
denilor? ”Pentru că toate locali-
tățile au importanța și spiritua-
litatea lor”, dar și dintr-un motiv
motiv personal: Pe Mitropolitul
Andrei Andreicuț îl leagă de
Turda primii șapte ani de preoție,
pe care i-a petrecut în acest oraș.
Spuse, nu în particular, ci în fața a
circa 200 de oameni, care au asis-
tat la ceremonia deschiderii ofi-
ciale a Zilelor Turzii, cuvintele
rostite de ÎPS Andrei au sunat
precum o mărturisire a unei vreri,
dar poate și a unui crez personal al
înaltului prelat ortodox: dorința sa
de a vedea prosperitatea sosită în
orașul de unde a pornit pe drumul
slujirii lui Iisus, pentru a ajunge la
un pas de vârful piramidei ierarhiei
Bisericii Ortodoxe Române.

Dar întâmplările enumerate până
aci au darul de a zgândări mândria
locală și de a ridica moralul unei
comunități blazate, ce nu mai
crede în nimic și nu mai aspiră la
nimic, decât doar în plan strict
individual. Însă, cu același prilej,
al Zilelor Turzii, s-au rostit și alt-
fel de cuvinte, ce au readus

problema punerii orașului pe șine-
le Magistralei Dezvoltării. 

Astfel, Aurel Cherecheș, proaspăt
uns în funcția de prefect de Cluj, a
indicat unul din argumentele ce
oferă greutate nu părerii potrivit
căreia ”Turda nu vrea să moară”
(această sintagmă denumește o
inacțiune, adică pasivitate, dar se
știe că boala lungă-i moarte
sigură), ci vrea să trăiască:
”Nodul rutier ce va uni
autostrăzile A3 (Turda – Gilău) și
A 10 (Turda-Sebeș), va readuce
Turda acolo unde îi este locul”, a
prezis Cherecheș. 

În aceeași ordine de idei, dar și la
mai concret decât prefectul,
Marcel Boloș, directorul Agenției
de Dezvoltare Regională Nord-
Vest, crede, de asemenea, în
”steaua Turzii”. De ce? Pentru că
la ADR Nord-Vest urmează să fie
depuse ”proiectele Turzii, aflate
acum în lucru, în valoare totală de
50 de milioane de euro”.  

Implementarea acestora face parte
din Strategia Integrată de Dezvol-
tare Durabilă a Turzii pentru
perioada 2017-2023. Concreti-
zarea strategiei, document ce
poartă girul Consiliului local,

necesită ”un ritm de lucru deose-
bit de intens, deoarece nu ne
permitem să ratăm oportunitățile
de dezvoltare pentru cetățeni,
pentru Turda”, a subliniat
primarul orașului, Cristian Matei,
în prefața Strategiei, document
lansat oficial cu prilejul ediției
2017 a Zilelor Turzii.

Elaborarea unei strategii de dez-
voltare durabilă a Turzii repre-
zintă garanția că pentru a clădi
viitorul orașului nu se va mai
lucra ”după ureche”. Documentul
în sine mai mărturisește despre
vederea de ansamblu și despre
ambițiile unui primar, l-am numit
aci pe Cristian Matei, care nu se
încumetă să viseze, ci îndrăznește
să vrea. Rămâne ca edilul-șef al
orașului să demonstreze, și prin
prestația viitoare, că Turda și-a
dăruit, după 27 de ani, primarul de
care are nevoie. Că până acum
treaba se petrecea invers: doar pri-
marii aveau nevoie de turdeni. 

Dacă și Turda ”își va sufleca
mânecile” și locuitorii orașului
vor purcede, gospodărește, la
susținerea proiectelor pe care
autoritățile turdene intenționează
să le concretizeze, atunci ”viitorul
va suna bine”.            

C
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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Zile deosebite şi seri incendiare la Zilele Municipiului Turda

ineri, 11 august, Zilele
Municipiului Turda au
început în forţă, ca o

promisiune pentru o ediţie de
neuitat, în care muzica bună şi
artiştii talentaţi au încântat
asistenţa. O asistenţă numeroasă,
dornică de distracţie şi răsfăţată
cu un show de zile mari.A fost
muzică pentru toată lumea şi

pentru toate gusturile, aşa că după
o perioadă de "încălzire" cu
muzică populară,  Dj Ryno şi
Sylvia au dat muzica la maxi-
mum, iar publicul turdean şi-a
făcut încălzirea pentru o apariţie
de excepţie şi un show incendiar.  

Andra "le-a luat minţile" turde-
nilor şi a interpretat atât piese noi,
cât şi cele care i-au amintit de
debutul în muzică, dar şi de

perioada în care "cântam destul de
des la Turda". Însoţită de Cătălin
Măruţă, care şi-a făcut la un
moment dat apariţia pe  scenă,
artista s-a bucurat de fiecare
moment petrecut alături de publi-
cul turdean, s-a fotografiat şi s-a
bucurat din plin de aplauzele celor
prezenţi.

Sâmbătă, 12 august, o nouă seară
incendiară în care Dj Project şi

Giulia au dat tonul distracţiei, iar
cei patru băieţi de la Noapte
Târziu ale căror cover-uri au
strâns sute de mii de vizualizări pe
YouTube au fost pe gustul
tinerilor. 

Nu ştiu ce are ea şi nu au altele,
dar ştiu sigur că Delia a fost
senzaţia serii şi, aşa cum şi-a
obişnuit publicul, artista a fost un
show de zile mari şi a adus cu ea

"parfum de fericire". Audienţa
numeroasă a fost dovada faptului
că, să-mi fie cu iertare!, nimeni
n-a rămas cu "mă-sa", ci toată
lumea a numărat "zilele de luni şi
până joi" pentru un  show incen-
diar de weekend. Şi, vorba Deliei,
pentru "Cum ne noi"! Cum ne
ştim distra noi la mult aştepta-tele
Zile ale Municipiului Turda! 

Iar duminică, B.U.G. Mafia. Şi atât.

V
Denisa MĂRGINEAN

Momente speciale ale Zilelor Municipiului Turda

flash mob la Salina Turda

târg de produse tradiţionale româneşti expoziţie columbofilă

expo auto

Andra Delia



EVENIMENT12
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
14 - 20 august 2017

Mihai Viteazu şi-a premiat bătrânii!

ineri, 11 august, o dată
cu începerea zilelor
comunei a avut loc la

Palatul Cultural din Mihai
Viteazu premierea cuplurilor
care au împlinit 50 de ani de
căsătorie.

Deja devenind o tradiție ca în
fiecare an de zilele comunei să
fie sărbătorite cuplurile care au
împlinit 50 de ani de căsătorie,
cele zece cupluri participante la
eveniment au fost răsplătite cu
sume bănești, flori, diplome și
pungi cu surprize.

„Prin diploma și modesta recom-
pensă financiară pe care v-o
oferim astăzi, dorim să vă arătăm
respectul imens pe care vi-l
purtăm și să aducem o picătură
de fericire în viața voastră. În
calitate de primar al comunei
Mihai Viteazu, vă rog să-mi
permiteți ca în numele întregii
comunități să vă felicit, urându-
vă viață lungă împreună,
sănătate și să aveți parte numai
de zile frumoase și îmbelșugate.
Viața este trecătoare și scurtă,
trebuie folosită fiecare clipă, să
vă bucurați de fiecare clipă”, a
transmis sărbătoriţilor primarul
comunei Mihai Viteazu. Zeng

Ioan.

Veteranii acestui eveniment sunt
Oara Teodor și Paraschiva care
s-au căsătorit în anul 1964 și
anul acesta împlinesc 53 ani de
căsătorie.

De cuvinte frumoase și vorbe
bune a avut parte și primarul
Zeng Ioan care a fost felicitat de
către unul din sărbătoriți și i s-a
urat un mandat la fel de lung
precum căsnicia sa. Evenimentul
a fost încheiat cu prăjituri și un
pahar de șampanie la care au luat
parte atât sărbătoriții, cât și
familiile lor.

V
Ada DURLAN

Deschiderea oficială a Zilelor Comunei Mihai Viteazu

âmbătă, 12 august, începând cu
orele 14.00, a avut loc deschiderea
oficială a Zilelor Comunei Mihai

Viteazu, ediţia a XVII-a. O dată cu
prezentarea programului cultural unde, pe
lângă cântăreți și interpreți de muzică
populară, ansambluri folclorice din Mihai
Viteazu și împrejurimi, Zeng Ioan a mai

mărturisit că Mihai Viteazu urmează să se
înfrățească cu o localitate aflată în
Republica Moldova. 
În urmă cu puțin timp a fost semnată
„intenția” de înfrățire între localitățile
Crihana Veche - Republica Moldova și
comuna Mihai Viteazu.

„Comuna Mihai Viteazu este cea mai
îndepărtată comună cu care ne vom înfrăți,

însă este cea mai aproape de suflet!
Felicitări primarului Ioan Zeng pentru
iubirea pe care o poartă față de comuna
Mihai Viteazu și față de cultură”, a transmis
sărbătoriților, Rodica Cucereanu, primar
Crihana Veche, Republica Moldova. 

În aproximativ două luni cei doi edili se vor
întâlni și vor semna cele necesare înfrățirii
dintre aceste comune.

La acest eveniment au răspuns afirmativ
invitației primarii Cristian Matei (Turda),
Aurel Giurgiu (Luna), Călin Fărgaciu
(Săndulești), Minodora Luca (Băișoara),
Sur Florian (Horoatu Crasnei, localitate
înfrățită cu comuna Mihai Viteazu), Rodica
Cucereanu (Crihana Veche, Republica
Moldova) consilieri locali, viceprimarul
Turzii, Lucian Nemeș, viceprimarii comu-
nelor Mihai Viteazu și Săndulești.

Sâmbătă seara, a susţinut un recital extraordinar TAVI COLEN & EMA, iar duminică seara a evoluat în faţa sânmihăenilor, ANTONIA.

S
Ada DURLAN
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Momente speciale ale Zilelor Municipiului Câmpia Turzii
“Aventuri în lumea Copiilor” – explozie de culoare,
bucurie și zâmbete

âmpia Turzii-Porţi
Deschise”, ediția ani-
versară a Zilelor
Municipiului Câmpia

Turzii a adus în premieră pentru
copiii din municipiu evenimentul
“Aventuri în lumea Copiilor”, o

explozie de culoare, bucurie și
zâmbete, unde copiii prezenți în
Piața Tricolorului din Câmpia
Turzii s-au întâlnit cu personaje
de poveste, dar și cu magicieni.
Cu această ocazie, organizatorii
Zilelor municipiului Câmpia
Turzii au propus numeroase sur-
prize ambalate în “Fabrica de

poveşti”, unde alături de părinţi,
copiii au putut participa la ateli-
erele de creativitate, ştiinţă şi
inginerie, arte plastice, pictură,
modelarea lutului şi confecţi-
onarea jucăriilor din materiale
reciclate.

În cadrul atelierelor copiilor li

s-au alăturat şi membrii Asociaţiei
Artiştilor Plastici din Câmpia
Turzii, care i-au îndrumat şi ajutat
pe micuţi să obţină primele lor
creaţii. 

Acesta va fi spaţiul unde copiii
învaţă să “dea viaţă” obiectelor şi
decoraţiunilor şi să se exprime

liber.

“Aventuri în lumea Copiilor”,
unde cei mai mici artiști au cântat
pe scena amplasată pe o corabie a
piraților, a adus și momente dulci,
organizatorii dăruind copiilor
înghețată, dulciuri, dar și baloane
colorate.

“C
Sergiu JUCAN

Oficial a fost bine! Câmpia Turzii şi-a desenat seara 
în creioane colorate şi a încheiat-o cu un mare zâmbet

âmbătă, 12 august, a fost
a doua zi de sărbătoare
pentru Câmpia Turzii

care s-a bucurat de un spectacol
pe cinste.

Trupa "Good Day" a lansat prime-
le invitaţii la dans, iar Feli a adus
odată cu piesele ei şi culoarea. 

După un "servus Câmpia Turzii",

frumoasa cântăreaţă şi-a trecut
publicul prin toate stările, de la "o
ţâră de jale" la euforie şi bună
dispoziţie. A dovedit încă o dată
că are calităţi vocale, a radiat de
fericire, iar la final şi-a făcut timp
pentru fani. O bucurie de om!

Un lucru e clar: tuturor ne place
vara, dar aveam nevoie de Nicole
Cherry pentru a conştientiza asta.
"Cireşica" muzicii româneşti este
astăzi o frumoasă domnişoară

care face cu uşurinţă trecerea de la
"Memories" la "Se poartă vara"...
cu haine mai puţine.

Punctul culminant al serii, dacă e
să-l cităm pe Adrian Soporan,
prezentatorul evenimentului, a
fost Smiley. A fost primit frumos,
i s-au scris versuri, dar a oferit la
rându-i un moment de neuitat.

A fost o explozie de energie, căci
Smiley a venit decis să dea volu-

mul mai tare şi a prezentat încă de
la bun început un regulament, aşa-
numitul regulament al bunei
dispoziţii.

N-au fost probleme în aplicarea
lui, căci publicul din Câmpia
Turzii a fost disciplinat şi pus pe
distracţie aşa că momentul a fost
unul de-a dreptul reuşit. Smiley a
dovedit că este nu numai un bun
antrenor de talente, ci şi un bun
antrenor al publicului pe care ştie

să-l facă parte din spectacol. Am
văzut în jurul meu oameni care
dansau, care cântau, care erau
fericiţi. 

Cam asta înseamnă un concert de
calitate sau mai bine zis o seară de
calitate.

La ore târzii, locuitorii din
Câmpia Turzii se îndreptau spre
case. Smiley, oare de unde or fi
venit la ora aia?

S
Denisa MĂRGINEAN
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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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Raoul se însoară!

upă o ruptură de ani de
zile cu Mirabela Dauer,
Raoul şi marea artistă

s-au împăcat, ba chiar Mirabela
i-a dat, acum câteva zile, "binecu-
vântarea" să-şi pună pirostriile,
după ce a cunoscut-o pe viitoarea
mireasă. 

Raoul şi Mirabela au cimentat
împăcarea printr-o serie de con-
certe care au loc de-a lungul între-
gii veri, pe litoral. În weekend-ul
trecut, cântăreţul nu a venit, însă,
singur la spectacole, ci însoţit de
iubita lui, Jaqueline, de profesie
fotograf. Raoul i-a prezentat-o pe
Jaqueline Mirabelei şi... a primit
"binecuvântarea" să se căsăto-
rească. Ba chiar au făcut şi poze,
toţi trei, uniţi de acelaşi zâmbet
larg. 

"Am fost împreună la masă,
Mirabela s-a bucurat foarte mult.
Sunt în pace şi beatitudine cu
toată lumea", a declarat Raoul
pentru Cancan.ro. Artistul a
precizat că nunta ar urma să aibă
loc undeva în cursul anului viitor.

"Am luat hotărârea să ne căsă-
torim, nunta va fi, cu siguranţă, la
anul, dar nu am stabilit încă data
exactă", a mai spus Raoul. De alt-
fel, potrivit surselor Cancan.ro,
Raoul o prezintă deja prietenilor
pe Jaqueline, pe care a cunoscut-o
acum un an, cu formula: "viitoa-
rea mea soţie şi mama copiilor

mei". 

Aceleaşi surse au precizat că
planurile de nuntă sunt destul de
avansate, din moment ce a fost
ales deja un model de rochie de
mireasă. Ar fi vorba de o creaţie a
unui designer din Craiova, Florin
Burescu, potrivit surselor citate. 

Viaţa nu îi oferă, însă, doar lapte
şi miere lui Raoul. Dacă, la finele
lui iunie, artistul, pe numele lui
real Rareş Cornel Borlea, era
condamnat de o instanţă de jude-
cată din Aiud pentru că a condus
maşina deşi avea permisul sus-
pendat, în iulie a primit o nouă
condamnare. „Nu îmi amintesc să

fi fost oprit şi să mi se ia permisul
(…). Eu în fiecare vară sunt la
mare, dar am şofer şi conduce
şoferul“, declara Raoul imediat
după incidentul cu oamenii legii. 

În 2014, după mai bine de nouă
ani în care au fost colegi pe scenă
şi, totodată, cei mai buni prieteni,
Mirabela Dauer şi Raoul s-au
despărţit. Atât din punct de vedere
profesional, cât şi personal, cei
doi nu mai au avut nicio legătură,
până de curând. 

”Fiecare pe drumul lui. Ştii cum e
vorba, zboară, puiule, zboară. Nu
mă sună, nu. Dar nu este nevoie.
El e plecat din ţară acum, doar nu
stă toată ziua să mă sune pe mine,
dar, ştii cum e, sunt familii,
prieteni, rude care nu îşi mai
vorbesc toată viaţa. Se întâmplă.
Nu vă cramponaţi pe nimicuri”,
declara Mirabela Dauer, în aprilie
2016.

În timpul colaborării pe care au
avut-o, Mirabela Dauer şi Raoul
au lansat şase albume împreună şi
au susţinut nenumărate concerte
în peste 20 de ţări. 

D
Lia DURLAN

Expo Flora, frumos, dar nimic spectaculos
pre deosebire de anii precedenţi când
la Expo Flora erau circa 20-30 de
firme participante, iar aranjamentele

florale îţi luau ochii, în acest an participă doar
doi expozanți: Domeniul Public și Prival.

În anii anteriori administrația locală invita
expozanți din celelalte județe ale Transilvaniei,
fie că era vorba de firme publice sau cu capital
privat În 2010, la ExpoFlora erau prezente
peste 30 de mici companii, iar în anii următori
erau prezente circa 20-25 de firme. 

Diferențele dintre ediția din acest an și cele din
anii anteriori pot fi văzute cu ușurință de către
vizitatorii turdeni. În acest an, ExpoFlora este
organizată în Parcul Central al orașului pe o
suprafață mai mică decât cea din anii anteriori. 

Dacă v-ați obișnuit să cumpărați arnjamente
florale, seminţe de flori, bulbi sau ghivece la
expoziția florală de la Turda, acest lucru nu
mai este posibil și anul acesta. De la Expo
Flora 2017 lipsesc aranjamentele florale
precum și comercianții prezenți de obicei cu
materiale horticole.

S
Horea HUDREA
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u ocazia sărbătorii ora-
șului, Turda a mai
dobândit un ”frate”. În

cursul ceremoniei de deschidere
oficială a Zilelor Turzii, eveni-
ment desfășurat vineri, 11 august,
primarii Cristian Matei și Gheor-
ghe Uhali (Solotvino-Ucraina) au
semnat acordul de colaborare
dintre cele două localități. Docu-
mentul consfințește, practic,
înfrățirea dintre Turda și Solot-
vino (Slatina). Astfel, localitatea
ucraineană devine al șaptelea
”frate” al Turzii, după Angouleme
(Franța), Bihartorda, Hodmezo-
vasarhely, Kiskunfelegyhaza
(toate din Ungaria), Torontaltorda
(Serbia) și Szydlowiec (Polonia). 

Localitatea Solotvino mai este
înfrățită cu alte două orașe din
România, respectiv Sighetu-Mar-

mației și Slatina. Până la sfârșitul
primului război mondial, Solot-
vino a făcut parte din comitatul
Maramureș, al Imperiului Austro-
Ungar. Aflată la mică distanță de
Sighetu-Marmației, localitatea
Solotvino a avut drept nucleu
comunitatea minieră închegată în
jurul minelor de sare. Din punct
de vedere ecleziastic, până în anul
1919 localitatea Solotvino a făcut
parte din Episcopia Greco-
Catolică de Gherla. 

După ce, în perioada interbelică a
făcut parte din statul cehoslovac,
Solotvino, înglobată ulterior în
URSS a fost ”repartizată” Ucrai-
nei de puterea Sovietelor. 

Din punct de vedere etnic,
populația localității Solotvino este
formată din români (60 la sută),
maghiari (30 la sută) și ucraineni
(10 la sută). 

Turda, orașul cu ”șapte frați”

C
Emil HĂLĂŞTUAN

âmpia Turzii-Porţi Deschise” -
ediția aniversară a Zilelor
Municipiului Câmpia Turzii a
adus și o mare recunoștință

celor care lucrează în slujba noastră zi de zi.

„Uniformele din slujba comunităţii”,
eveniment de înaltă ţinută organizat la
Câmpia Turzii, în cadrul căruia au fost
prezentate „armele” care deservesc
municipiul Câmpia Turzii: Armata, Poliţia,
ISU şi Jandarmeria - eveniment la care au

fost invitați reprezentanţi ai Bazei Aeriene
“General Emanoil Ionescu”, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu”
al judeţului Cluj, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Cluj, Poliţia Municipiului Câmpia
Turzii, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Cluj, Sistemul Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă-112, precum şi cadre în rezervă.

Terasa Palatului Cultural Ionel Floașiu cât
și Piața Tricolorului au fost scena
expoziției uniformelor, armelor din dotare,
echipamentelor, dar și a mașinilor care ne
deservesc pe noi toți. 

“Evenimentul de astăzi este dedicat
dumneavpastră, uniformelor din slujba
comunității, celor care cu profesionalism și
dăruire vegheați zi și noapte la liniștea
orașului nostru. Este o bucurie și o onoare
pentru mine să mă aflu azi aici împreună cu
dumneavoastră, cei pe care îmi place să-i
numesc partenerii noștri”, și-a îneput dis-
cursul Dorin Lojigan, primarul municipiu-
lui Câmpia Turzii.

“Pentru mine și pentru instituția pe care o
conduc este o mare onoare să participăm
azi la acest eveniment. Este primul

eveniment de această natură la care suntem
invitați. Și cred că nu este pentru mine și
pentru colegii mei o mai mare onoare decât
recunoștința pe care ne-o poartă autorităţile
locale…”, a menționat și Ciprian Miron,
șeful poliției clujene, omul plecat din
Câmpia Turzii care, după o pregătire în
SUA la FBI, a ajuns șeful poliției clujene.

Mulți curioși, mulți participanți însă peste
toate, uniformele din slujba comunității
nasc în jurul lor un mare respect, un respect
binemeritat adus celor care slujesc pentru
liniștea și siguranța noastră.

„Uniformele din slujba comunităţii”- respectul
adus celor care lucrează în slujba noastră

“C
Sergiu JUCAN
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abriel Moldovan în
vârstă de 37 ani din
cartierul Poiana, strada

Margaretelor, aflat la un chef
unde se bucura de atenția
lăutarului care îi cânta la ureche a
fost înjunghiat în spate cu un
briceag de către un vecin din
curtea alăturată. Atacatorul
mărturisește că la rândul său a
fost și el atacat de către Gabriel cu
o sticlă de bere.

În data de 7 august, Gabriel
Moldovan s-a prezentat la I.M.L
Cluj cu dureri. Povesteşte cu
dificultate că sâmbăta trecută, în
jurul orei 20.00 se afla în plin chef
în curtea vărului său din Turda, iar
lăutarul îi cânta de zor la ureche.
Mărturiseşte acesta: „Brusc, a
năvălit în curte din stradă un
necunoscut, despre care am aflat
că se numeşte Marius Ruja şi m-a
înjunghiat de două ori. Apoi a
fugit. Am căzut la pământ, plin de
sânge iar vărul meu a chemat
poliţia şi S.M.U.R.D.-ul, astfel că
am ajuns curând la Urgenţă, la
Spitalul Municipal, unde medicii
mi-au cusut rănile”. 

Referitor la cauzele incidentului
declară că bănuieşte că ar fi vorba
de invidia lui Marius la adresa lor,
pentru că „avem tot ce ne tre-
buie”. 

Este poftit în cabinetul de con-

sultaţii, de unde se întoarce cu un
certificat în care i-au fost
recomandate între 8 şi 9 zile de
îngrijiri medicale. 

Apoi salută respectuos şi se
retrage împreună cu însoţitorii
săi, dar nu înainte de a povesti,

râzând: „Individul era atât de beat
încât în momentul când a venit
poliţistul să-l încă-tuşeze, acesta
l-a muşcat de ureche, ca Mike
Tyson, iar pe un vecin, înainte să
mă atace pe mine, l-a muşcat de
gât”, preci-zează Moldovan pen-
tru Gazeta de Cluj.

Pe data de 9 august, la I.M.L Cluj
își face apariția și vecinul
scandalagiu care supărat declară
că și el a fost victimă.

„Eram necăjit că fiica şi soţia mea
sunt în spital şi de aceea am băut
mai mult ca de obicei. Acolo, în
vecini, locuieşte bunica mea şi
aveam la ea şi băiatul de cinci ani.
Mai târziu am băut în curtea
vărului lui Gabi, cu lăutarii şi cred
că m-am certat cu Gabi fiindcă a
spart o sticlă şi m-a lovit cu ea de
mi-am pierdut cunoştinţa. Mai
multe nu ştiu să vă spun”,
mărturiseşte Ruja.

“Poliţia municipiului Turda a fost
sesizată de un bărbat de 37 de ani,
cu privire la faptul că în timp ce
se afla pe strada Margaretelor, din
municipiul Turda, a fost victima
unei agresiuni. În cauză poliţiştii
continuă cercetările sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de loviri sau
alte violenţe, faptă prevăzută şi
pedepsită de Codul penal”, a
declarat, pentru Gazeta de Cluj,
ag. şef adj. Adrian Ştefan,
purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.

Sursa: Gazeta de Cluj

Înjunghiat în timp ce petrecea cu lăutarii

Adrian Soporan, jos pălăria!
Cine a fost sâmbătă, 12 august, la zilele municipiului Câmpia Turzii știe despre ce vorbim. De obicei, capul de afiș al unui eveniment cum este Zilele Municipiului Câmpia
Turzii sunt de fapt artiștii care urcă pe scenă. Însă felul cum sunt prezentați, felul cum este întreținută atmosfera în pauzele în care artiștii își acordează instrumentele și
legătura dintre scenă și public este o artă.

O artă al cărei secret se pare că este deținut de Adrian Sopran, prezentatorul de sâmbătă, 12 august,al Zilelor Municipiului Câmpia Turzii, care pur și simplu a electrizat
atmosfera. O atmosferă care nu a mai fost de mult timp la Câmpia Turzii, o atmosferă care a făcut ca publicul și scena să fie un suflet, o atmosferă care se datorează în
mare măsură şi prezentatorului Adrian Soporan. 
Jos pălăria!

G
Ada DURLAN

****La data de 5 august a.c., în jurul orei
16:45, poliţiştii rutieri din cadrul Secţiei 9
Poliţie Rurală Turda au identificat un
conducător auto sub influenţa alcoolului.
Cel în cauză, un bărbat de 57 de ani, din
localitatea Cheia, comuna Mihai Viteazu,
judeţul Cluj, a fost depistat pe raza
localităţii Mihai Viteazu, unde a fost impli-
cat într-un eveniment rutier soldat cu
pagube materiale. În urma testării cu
aparatul etilotest a rezultat o concentraţie
de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Acestuia i-au fost prelevate mostre bio-
logice în vederea stabilirii gradului de
alcoolemie în sânge. În cauză poliţiştii
efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de conducerea unui vehicul sub
influenţa alcoolului, faptă prevăzută şi
pedepsită de Codul penal.

****La data de 6 august a.c., în jurul orei
04:50, poliţiştii rutieri din cadrul Secţiei 9
Poliţie Rurală Turda au identificat un tânăr
de 19 ani din Turda, care conducea un
autoturism sub influenţa alcoolului şi fără a
deţine permis de conducere. Acesta  a fost
depistat de poliţişti pe DJ107R, în
localitatea Muntele Băişorii, judeţul Cluj,
unde a fost implicat într-un eveniment ruti-
er soldat cu pagube materiale. Conform
primelor informaţii tânărul, deşi nu posedă
permis de conducere, ar fi luat autoturismul

pentru a-l conduce, fără acordul
proprietarului. În urma testării cu aparatul
etilotest a rezultat o concentraţie de peste
0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acestuia i-au fost prelevate mostre biolog-
ice în vederea stabilirii gradului de
alcoolemie în sânge. În cauză poliţiştii
efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de conducerea unui vehicul
sub influenţa alcoolului sau a altor
substanţe, conducerea unui vehicul fără
permis de conducere şi furt, fapte
prevăzute şi pedepsite de Codul penal.

****La data de 8 august a.c., în jurul orei
00:30, poliţişti rutieri  din cadrul Secţiei 4
Poliţie Rurală Câmpia Turzii, au depistat
un bărbat de 30 de ani din Turda, în timp ce
conducea un autoturism pe  DJ 150,  în
localitatea Viişoara, judeţul Cluj, fără a
poseda permis de conducere.

****Poliţişti din cadrul Secţiei 9 Poliţie
Rurală Turda au reţinut, pentru 24 de ore,
un bărbat de 57 de ani, din localitatea
Cheia, judeţul Cluj, care a condus sub
influenţa alcoolului. În fapt, la data 5
august, în jurul orei 16:45, bărbatul, în timp
ce conducea un autoturism pe raza
localităţii Mihai Viteazu, din judeţul Cluj, a
fost implicat într-un eveniment rutier soldat
cu pagube materiale. În urma testării cu

aparatul etilotest a rezultat o concentraţie
de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Acestuia i-au fost prelevate mostre bio-
logice în vederea stabilirii gradului de
alcoolemie în sânge. În baza probatoriului
administrat, la data de 7 august a.c., cel în
cauză, a fost reţinut pentru 24 de ore sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de
conducerea unui vehicul sub influenţa
alcoolului, faptă prevăzută şi pedepsită de
Codul penal. Azi 8 august a.c., bărbatul a
fost prezentat în faţa procurorilor din
cadrul  Parchetului de pe langă Judecătoria
Turda, care au dispus luarea măsurii
controlului judiciar faţă de acesta, pentru o
perioadă de 60 de zile.

****La data de 8 august a.c., în jurul orei
22:30, poliţişti rutieri din cadrul Secţiei 4
Poliţie Rurală Câmpia Turzii au identificat
un conducător auto sub influenţa
alcoolului. Cel în cauză, un bărbat de 52 de
ani, din localitatea Tritenii de Jos, judeţul
Cluj, a fost depistat conducând un autotu-
rism pe DC59, în localitatea Tritenii de Jos.
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 poliţiştii efectuează cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de condu-

cerea unui vehicul sub influenţa alcoolului,
faptă prevăzută şi pedepsită de Codul
penal.

****La data de 8 august a.c., în jurul orei
11:30, poliţişti rutieri din cadrul Poliţiei
municipiului Turda, au depistat un tânăr în
vârstă de 18 ani din municipiul Oradea,
judeţul Bihor, în timp ce conducea un auto-
turism pe strada Clujului din municipiul
Turda, fără a poseda permis de conducere.
În cauză continuă cercetările sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de conducerea unui
vehicul fără permis de conducere.

****La data de 10 august a.c., poliţişti din
cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Turda,
Postul de Poliţie Comunală Moldoveneşti,
în urma activităţilor de cercetare penală şi a
probatoriului administrat au identificat şi
continuă urmărirea penală faţă de un
bărbat, de 40 ani, din municipiul Turda,
pentru comiterea infracţiunii de furt
calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de
Codul penal. În fapt, în noaptea de 23/24
august a.c, bărbatul ar fi pătruns într-un
local de alimentaţie publică  situat pe raza
comunei Moldoveneşti, judeţul Cluj, de
unde ar fi sustras o casetă metalică în care
se afla o sumă de bani. Cercetările în
această cauză sunt continuate de poliţişti
pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

POLIŢIA INFORMEAZĂ
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Joi, 10 august, a debutat în Sala de
Sport "Gheorghe Bariţiu" din
Turda a VIII-a ediţie a turneului
de handbal masculin dotat cu
"Trofeul Potaissa". Participă
formaţiile Potaissa Turda,
Dinamo București, AHC Dunărea
Călărași, Minaur Baia Mare, OCI
Lions şi Balmazujvaros KK.

În primul meci al zilei s-au
întâlnit OCI Limburg Lions  şi
Dinamo București, echipa pregă-
tită de Eliodor Voica reuşind să se
impună, scor  44-31 (21-17).

Potaissa Turda şi Dunărea
Călăraşi au fost adversare în
meciul cu numărul II al turneului,
un meci care a avut un ritm bun,
cel puţin în debut, şi care a pus în
lumină o echipă oaspete ambi-
ţioasă, cu un joc solid şi relaţii
bine legate. 

La patru minute de la startul
partidei, Tărîţă a punctat pentru

1-3 şi elevii lui Adrian Petrea au
condus ostilităţile. În minutul 22
turdenii au reuşit să se apropie la
un singur gol, scor 9-10, dar
finalul primei părţi a aparţinut
oaspeţilor care au intrat la cabine
cu un avans de opt goluri, scor 10-
18.

Şi actul secund a fost la discreţia
călărăşenilor care în minutul 42
aveau un avans de 10 goluri, scor

16-26. Pe final de partidă, turdenii
au reuşit să mai reducă din
diferenţă, scor 23-30 (min.55),
27-31 (min.58), iar fluierul final a
consimţit o diferenţă de 5 goluri
în favoarea echipei vizitatoare,
scor 27-32.

În ultimul meci al zilei, Minaur
Baia Mare a dispus la limită de
formaţia maghiară Balmazúj-
városi KK, scor 24-23 (12-13).

A debutat turneul "Trofeul Potaissa".
Turdenii, învinşi în primul meci 

de AHC Dunărea Călărași

"A fost un turneu puternic, am
încercat să verificăm lotul pe
care-l avem, jucătorii noi care au
venit. Din păcate, se pare că am
mai pierdut doi jucători, unul în
meciul de ieri, unul în meciul de
astăzi şi ne confruntăm cu ace-
leaşi probleme ca şi anul trecut. 

Totuşi, sper ca până săptămâna
viitoare când mergem la turneul
de la Baia Mare să fim apţi cu
toţii, în afară de Ionuţ Rotaru. 

Sper să aducem trofeul la Turda,
practic acolo se încheie meciu-
rile de verificare şi sper să-l
încheiem cu bine, în primul rând

fără accidentări, cu rezultate
bune ca să ne dea şansa şi încre-
derea pentru noul sezon care va
începe pe 3 septembrie cu
Steaua, aici la Turda", a precizat
tehnicianul Horaţiu Gal la finele
turneului.

În perioada 3-6 august s-a
desfăşurat la Zalău "Cupa
Municipiului" la tenis de câmp.
Pe parcursul celor trei zile de
competiţie, concurenţii au fost
repartizaţi pe categorii de vârstă,
fiind prezenţi în total 105
participanţi din diferite zone ale
ţării.

La Dublu +35, antrenorul de la
CSM  Câmpia Turzii, Herţia
Radu, a făcut echipă cu Suciu
Cristian.

În primul meci, cuplul
Herţia/Suciu a dispus de cuplul
Chezan/ Margin, scor 6-1, 6-1,
iar apoi s-a impus în faţa
cuplului Petrescu/ Plăcintar,
scor 6-0, 6-1.

Cuplul Herţia/Suciu a ieşit
învingător şi din confruntarea cu
Donescu/Rădulescu, scor 6-4, 3-
6, 10-7 şi a jucat finala în com-
pania perechii Nistorica/
Pânzaru reuşind să se impună,
scor 6-1, 6-2.

Horaţiu Gal: "A fost un
turneu puternic, am

încercat să verificăm lotul
şi jucătorii nou-veniţi"

Perechea Radu
Herţia/Cristian Suciu 

a cucerit "Cupa
Municipiului Zalău" 

la tenis de câmp

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Vineri, 11 august, Minaur Baia Mare şi Dunărea
Călărași au deschis cea de-a doua zi a puternicului
turneu internaţional de handbal masculin care se
desfăşoară la Turda. După ce joi s-a impus în faţa
echipei gazdă, scor 27-32, Dunărea Călăraşi a bifat a
doua victorie la capătul unui meci echilibrat în
compania băimărenilor. Echipa pregătită de Adrian
Petrea s-a impus la limită, scor 32-31(16-12).

Cel mai aşteptat meci al zilei a fost, bineînţeles, cel
dintre echipa gazdă, Potaissa, şi campioana Dinamo
Bucureşti. Turdenii au afişat o altă faţă şi au impus
un ritm bun încă din debutul partidei. Ignat a deschis
scorul, dar Mocanu a restabilit egalitatea la faza
imediat următoare. Până în minutul 6 cele două
formaţii au mers umăr la umăr, dar au urmat
momente bune pentru formaţia pregătită de Horaţiu
Gal care s-a bucurat de prezenţa unui public
numeros. A fost o atmosferă de mare meci şi jocul
Potaissei a fost încântător, în minutul 11 tabela
afişând 7-3.

În timp ce turdenii fructificau aproape toate ocaziile,
bucureştenii nu reuşeau să-i pună mari probleme
portarului Ţenghea şi până în minutul 18 tehnicianul

Elidor Voica a solicitat time-out de două ori.

Pe finalul primei părţi, Komogorov a fost trimis în
teren şi a reuşit să puncteze de trei ori consecutiv
restabilind egalitatea la 13 (min.25). Până la finalul
primei reprize turdenii au mai punctat de patru ori, în
timp ce "câinii roşii" au mai înscris de două ori, scor
17-15.

După reluare, bucureştenii au intrat mult mai
motivaţi şi au restabilit egalitatea la 21 (min.42).
Gavriloaia şi-a adus pentru prima dată echipa în
avantaj, iar Descat a majorat diferenţa. Cu zece
minute înainte de final, tabela de marcaj afişa
egalitate la 26, dar oaspeţii s-au dovedit a fi mult mai
lucizi pe final de meci şi s-au impus cu 30-32.

În ultimul meci al zilei, maghiarii de la
Balmazújvárosi KK au dispus, scor 23-21 (11-9), de
OCI Limburg Lions. 
Ultima zi a turneului propune următoarele
confruntări:
10.00 – Balmazújvárosi KK – Dunărea Călărași
12.00 – Dinamo București – Minaur Baia Mare
14.00 – Potaissa Turda – OCI Limburg Lions

"Trofeul Potaissa "- Ziua a II-a.  Potaissa
Turda a pierdut în faţa campioanei

Dinamo Bucureşti
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Sâmbătă, 12 august, s-au
desfăşurat ultimele partide din
cadrul turneului internaţional de
handbal masculin dotat cu
"Trofeul Potaissa".

În primul meci al zilei, Dunărea
Călărași a dispus de echipa
maghiară Balmazújvárosi KK,
scor 31-21 (15-11), iar Dinamo
Bucureşti a învins Minaur Baia
Mare, scor 35-28 (15-12).

Ultimul meci al zilei a fost cel
dintre echipa gazdă, Potaissa
Turda, şi OCI Limburg Lions.
Cele două formaţii dornice de vic-
torie au oferit un spectacol hand-
balistic de calitate, un test bun
înaintea marilor confruntări din
campionat.

Ramos a deschis scorul pentru
echipa olandeză, dar Arsenic a
restabilit egalitatea după ce a
fructificat o lovitură de la 7 metri.
Hoiting şi Ţenghea, portarii celor
două formaţii, s-au remarcat prin
evoluţiile convingătoare, de
remarcat fiind şi evoluţia foarte
bună a nou-venitului Nikola
Arsenic. 

Deşi în debut niciuna dintre cele

două formaţii n-a reuşit să se
desprindă, în minutul 18 turdenii
aveau un avans de trei goluri, scor
8-5, un avans care s-a menţinut
până la finalul primei părţi, scor
13-10.

La 12 minute de la reluarea jocu-
lui, olandezii au restabilit
egalitatea la 19, dar elevii lui
Horaţiu Gal au continuat să pună
probleme în defensiva echipei
vizitatoare şi au fructificat, scor
23-20 (min.47), 25-22 (min. 50) şi
28-24 (min.56). Finalul a
aparţinut ambiţioasei echipe
olandeze care a reuşit să recu-
pereze ecartul. În minutul 59,

formaţia oaspete a punctat pentru
28-27 şi, cu 16 secunde înainte de
final, a restabilit egalitatea la 28 şi
a stabilit scorul final.

Din păcate, la finalul turneului nu
a avut loc nicio festivitate de pre-
miere, "vinovate" fiind echipele
invitate care s-au grăbit să se
întoarcă acasă.

Marius Mocanu (Dinamo
Bucureşti) a fost desemnat cel
mai bun jucător al turnelui, Ionuţ
Irimuş (Dinamo Bucureşti) a fost
declarat cel mai bun portar, iar
Pierre Ragot (Minaur Baia Mare)
a fost golgheterul turneului.

Dinamo Bucureşti a cucerit "Trofeul
Potaissa"  

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Luni, 07 august, la sediul Asociaţiei Judeţene de
Fotbal Cluj s-a tras la sorţi  programul meciurilor din
Cupa României, faza judeţeană.

Programul partidelor arată astfel:

12 august     12:30    A.S. PROGRESUL Vlaha - A.S.
INTER Dezmir
12 august     18:00    A.C.S. STICLA ARIEȘUL
Turda - A.S. AMEFA Cluj-Napoca
11 august     17:00   A.S. VIITORUL Gârbău - A.C.S.
SPORTING Apahida
12 august     11:00      A.S. F.C. UNIVERSITATEA
2 Cluj - A.C.S. UNIREA Tritenii de Jos
9 august     18:30      A.S. VIITORUL Feleacu - C.S.
Florești
13 august    18:00    A.S. VOINȚA 2011 Pata  - A.S.
VIILE Dejului
13 august    17:00    A.C.S. SPERANTA Jucu - A.S.

UNIREA Iclod
13 august    18:00      A.S. Borșa - C.S. ATLETIC
OLIMPIA Gherla
13 august  11:00    A.C.S. C.S.M. Câmpia-Turzii -
A.S. IRIS 2014 Cluj-Napoca
12 august  18:00   A.S. VIITORUL Dezmir - A.C.S.

VULTURUL Mintiu-Gherlii
16 august  18:30   F.C. SOMEȘUL 2  Gilău - F.C.

VIITORUL M GEORGESCU Cluj-Napoca
13 august  18:00    A.C.S. Aghireșu - F.C.

SOMEȘUL Gilău
13 august  18:00    C.S. UNIREA 1946 Florești -

A.C.S. ARMENOPOLIS Gherla
13 august  18:00   A.S. AVÂNTUL BRADU 1970

Luna de Sus - A.S. C.F.R. Dej
13 august  11:00   A.S. PROGRESUL Sânnicoară -

C.S. ARIEȘUL Mihai Viteazu
13 august  18:00    A.S. VLĂDEASA Huedin - A.S.

VIITORUL Poieni

Sticla Turda şi CSM Câmpia Turzii 
şi-au aflat adversarele din faza judeţeană

a Cupei României

Luuk Hoiting, goalkeeper OCI
Limburg Lions: "Ne-am bucurat să
fim prezenţi din nou aici, la Turda"

"A fost un turneu reuşit, ne-am bucurat să fim
prezenţi din nou aici la Turda. Am jucat
împotriva unor echipe puternice, Dinamo
Bucureşti e campioana României, a fost o
adevărată provocare pentru noi, dar cred că ne-
am descurcat destul de bine şi a fost un turneu
reuşit de pregătire pentru noul sezon. Din
păcate, în meciul împotriva Potaissei am pier-
dut câteva mingi importante în debutul
meciului, n-am reuşit să înscriem nici de la 7
metri,  dar am continuat să luptăm, nu am cedat
şi până la urmă cred că am făcut o treabă foarte
bună", a precizat goalkeeperul Luuk Hoiting.

Ivar Stavast, jucător OCI Limburg Lions: 
"A fost un turneu cu echipe puternice, 
unele chiar prea puternice pentru noi"

"Chiar dacă a fost foarte cald, ne-am bucurat de un turneu reuşit. Au fost prezente
echipe foarte puternice, unele chiar prea puternice pentru noi, dar avem o echipă
nouă şi avem foarte multe de învăţat, aşa că e foarte bine să participi la un astfel
de turneu. Să joci împotriva campioanei României înseamnă să te ridici la un alt
nivel, în mod cert nu a fost nivelul cu care noi suntem obişnuiţi, aşa că a contat
foarte mult că am jucat împotriva lor. Chiar dacă în prima repriză ne-am
descurcat mai bine, în partea secundă s-a văzut diferenţa. E o echipă puternică şi
e nevoie de multă muncă pentru a ajunge la un asemenea nivel. 
În meciul cu Potaissa Turda n-am avut un start foarte bun, dar după 10-15 minute
am început să ne descurcăm mai bine şi, la final, s-a încheiat la egalitate. Am
reuşit să recuperăm diferenţa de 5-6 goluri şi am revenit foarte bine în joc.
Trebuie să rezolvăm problemele care apar în primele minute ale jocului. Asta am
învăţat din acest turneu", a declarat jucătorul Ivar Stavast.

Duminică, 6 august, Sala
Sporturilor "Ioan Stanatiev" din
Câmpia Turzii a găzduit "CSM
Trophy" la tenis de masă, un alt
eveniment sportiv cuprins în
programul dedicat Zilelor
Municipiului Câmpia Turzii.

Evenimentul ajuns la ediţia cu
numărul IX a adunat 30 de
participanţi de la Asociaţia
Olimpia Turda, CS Tenis Club
Dej, CSM Câmpia Turzii, Ocna
Mureş, Luna şi Viişoara. Au fost
organizate grupe inferioare,
superioare şi eliminatorii iar la
finalul competiţiei s-au înregis-
trat următoarele rezultate:

Locul I- Pop Cosmin (Asociaţia
Olimpia Turda)
Locul II-Hidişan Lucian (CSM

Câmpia Turzii)
Locul III- Groşan Mircea (CS
Tenis Club Dej)

Tot duminică a fost organizată o
competiţie şi pentru grupa par-
alimpicilor de la CSM Câmpia
Turzii, iar podiumul s-a prezen-
tat astfel:

Locul I-Făgăraş Ioachim
Locul II-Suciu Vlad
Locul III-Hanc Sergiu

"Mulţumim domnului preşedin-
te Viorel Crişan pentru susţine-
rea şi ajutorul acordat în orga-
nizarea evenimentului. Avem
toată aprecierea", a precizat
antrenorul  Demeter Attila care
s-a ocupat şi de premierea
sportivilor.

Pop Cosmin a cucerit
"CSM Trophy" 
la tenis de masă
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APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap. 2 cam., buc., baie, hol,
la parter, izolat exterior, cu ct., ușă
metalică, geamuri termopan,
parchet laminat, zonă liniștită în
Micro I, str. Constructorilor nr. 6
B. Tel. 0752-293645.

APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând ap. 3 cam., 36 mp., Micro
I, str. Baladei, etaj IV, modernizat
termic și hidroizolat. Merită
văzut. Preț 75.000 lei neg. Tel.
0743-387262.
* 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.

CASE
* 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 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 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 în Turda str.
Bujorului, nr.2 A, cu 3 cam., două
beciuri, mansardă neterminată,
garaj mare, acte la zi, construită în
1999, merită văzută. Preț 68.000
euro neg. Tel. 0741-172968.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.
* 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 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, centru, str.
A. Sever, nr. 17, 1 cam., buc.,
debara, locuibilă, 91 mp., curte
închiriată de 175 mp. Tel. 0748-
546946.
* Vând casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723-
733100.

* Vând casă urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare integral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643.
* Vând casă bătrânească în com.
Mihai Viteazu, utilități- grădină,
acte la zi. Tel. 0741-658646.
* Vând casă în centru Turda, str.
Castanilor, nr. 17, 1 cam., buc.,
beci, baie, centrală, termopane.
Tel. 0754-611901.
* 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 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 Turda, 2 cam.,
buc., baie, cîmară, anexe. Tel.
0758-139775.
* Vând casă particulară, curte
comună, 2 cam., buc., baie, pod,
întab., acte la zi. Tel. 0769-
456053.
* Vând casă 3 cam., buc.,
dependințe, 7 ari de grădină, loc.
Turda  (cartier Poiana). Tel. 0729-
154103.
* Vând casă la preț convenabil,
str. Principală  nr. 11, sat. Petreștii
de Mijloc, 2 cam., beci, cămară,
anexe gosp., curfent, apă în curte,
întab., 3200 mp., poziție f. bună,
gard de beton și fier la șoseaua
principală, posibilități de extin-
dere. Tel. 0757-795724.

TERENURI
* Vând grădină de 5 ari, 30 ari în
sat Pietroasa și 1 ha de pădure.
Tel. 0751-333052 sau 0756-
565437.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741-
757150.
* Vând teren pentru c-ții situat
lângă Compania de Apă Arieș
Turda, vis a vis de fosta fabrică
Silica 6500 mp., utilități, acces la
ambele capete, lățime 25 m. Tel.
0745-163665.
* Vând în Turda, str. Caisului,
teren intravilan, 500 mp., front 22
m., utilități întabulat. Tel. 0758-
844393.

* Vând teren 53 ari în cartierul
Sâncrai, str. Viitorului, lângă
pârâu, bun pentru grădinărit și
c-ție de case, front la stradă 30 m.
x 180 m. Tel. 0264- 367366.
* Vând teren pt. c-ție., curent 220
V, 380 V în localitatea Râmetea,
jud. Alba, transformator 1000 kva
(20.000 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 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 intravilan, vie-
livadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
* Vând teren pt. c-ție 30 ari pe str.
Fabricii, cu toate utilitățile, acte la
zi. Tel. 0264-314667.
* Vând teren intravilan, lângă
Salina Turda, în parcare, la
stațiunea de cercetări agricole din
Turda, str. Agriculturii 27, front la
parcare, 2017 mp., acces direct la
apă, canalizare, gaz, energie
electrică, tv cablu, internet, etc.
Preț 25 euro/ mp. neg. Tel. 0748-
808397.
* Vând teren 9 ari, str. Drumul
Ceanului, la stradă, apă, curent,
canalizare, gaz, pentru
construcție. 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
* Dau în chirie cameră la casă cu
curte, de preferință pensionari sau
o singură persoană. Tel. 0744-
962699.

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Turda flex Makita
2.300 w. în stare bună, colțar de
cameră cu ladă, sfărmătoare de
porumb, compresor cu butelie
pentru vopsit, aparat de sudură și
accesorii, binoclu de vânătoare
„Japan”, diode de putere 355 A,
mașină de spălat Bosch, măsuță
mică cu blat de sticlă, rolă pentru
furtun, tuburi PVC pentru fântână
hidrofor, vitamine energizante

USA, flori ornamentale. Tel.
0740-798399.
* Vând în Turda slănină afumată
și mașină de cusut „Ileana”. Tel.
0744-568039 sau 0743-679887.
* Vând în Turda 4 fotolii second
hand. Preț 200 lei. Tel. 0752-
841840.
* Vând în Turda cartea
„Orizonturi roșii” autor General
de securitate Ioan Pacepa, ediție
Princeps 1992, după originalul
din 1987. Tel. 0748-979436.
* Vând în Turda mașină de cusut
„Singer” și „Casnica Super”,
betonieră 220 v, țiglă din ciment
50 bani/ buc., portbagaj Dacia
1300, geam nou cu 4 canate, reșou
pe gaz cu 2 ochiuri, aspirator
„Modelhome”, stabilizator de
tensiune la 220 v și 12 v, vioară
veche, mobilier vechi, vană din
tablă 1,7 mc. Tel. 0264-314643.
* De vâncare stâlpi din țeavă
pentru gard, sârmă ghimpată 2
gheme, reșou cu 3 ochiuri, boiler
electric 50 l., țeavă din fontă 1,5
m., hintă pentru 3 persoane, sobă
pentru buc., pat etajat pentru
cabane turistice. Tel. 0741-
142473.
* Vând în Turda uși metalice în
toc pentru beciuri sau curte, căruț
metalic, stâlpi metalici pentru
porți 2,5 m. x 106 mm (3 buc.),
bitum solid, boiandrug din ciment
1,7 m. x 12 cm. x 65 cm., oxid
roșu de fier, cuptor cu microunde
Maxwell, fotolii pat, scară pod cu
trepte pentru urcat în pod L 3,5 m,
placă PVC 2 m. x 1,2 m. x 3 mm
grosime, cană din rubin roșu
gravată pentru botez. Tel. 0743-
796262.
* Vând în Turda 7 rafturi pentru
magazin 90x 220 și 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 video
„VHS Japonia” nou, vană cu
vibromasaj 170 x 70, tv alb negru
diag. 35 la baterie sau curent 220
V. Tel. 0745-163665.
* Vând în Turda pat pentru 2 per-
soane (matrimonial) cu saltea
stare f. bună. Preț 250 lei. Tel.
0749-573498.
* Atenție pentru oameni serioși și
pretențioși. Vând berbeci bucălăi
f. frumoși de prăsălat, mieluțe și
berbecuți bucălăi de prăsălat și o
turmă de 300 oi bucălăi f. fru-
moase. Tel. 0745-081903.
* Vând în Turda rachete de tenis +
7 mingi + husă nouă + ceas de
mână nou. Preț 70 lei. Tel. 0756-
709595.
* Vând în Turda casete (13 buc.)
dvd, muzică ușoară, tablouri,
cartele telefonice românești/
străine, calendare, uși cu sau fără
geam (7 buc.) diferite dimensiuni,

mașină de scris mecanică,
ilustrate străine, aparat digital,
obiecte decor, ceasuri. Preț 5-35
lei neg. Tel. 0755-920694.
* Vând profil metalic pentru
construcția unui garaj dublu + 6
stâlpi laterali care se pot asambla.
Tel. 0725-549690.
* 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 cuie de 70, 90,
100 pentru scândură, stejar. Preț 3
lei/ kg. Tel. 0752-293645.
* Vând cazan din cupru pentru
distilat țuică vol. 120 l. și 50 l.,
toate îmbinările sudate și mașină
electrică de împletit plasă din
sârmă pentru gard. Tel. 0753-
310099.

CUMPĂRĂRI
* Cumpăr aparate radio cu lămpi
(orice stare). Tel. 0741-766356.

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

* 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.

AUTO
* 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 Câmpia Turzii Dacia
Solenza, motor 1,9 diesel, 80.000
km., fără evenimente, unic
proprietar, în perfectă stare de
funționare. Tel. 0741-067247.

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

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.

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
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

LOCALITATEA: _______________________________________________________

PREŢ: ________________________

TELEFON: _____________________ ZZIIAARRUULL  2211  nnrr..   3333

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!

* 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 Ford Focus, an
fabr. 2000, motor 1.6, 16 V,
culoare vișiniu metalizat, cu
dotări multiple, cutie automată,
perfectă stare de funcționare,
87.000. Preț 1.500 euro neg. Tel.
0758-352430 sau 0758-352430.
* Vând în Turda Dacia Berlină pe
injecție an 2005, 65.000 km.,
verificare până în 2019. Tel.
0741-123640.

URĂRI
* Mulțumim domnului primar
Cristian Matei pentru bucuriile
aduse celor mici și mari cu ocazia
„Zilelor Turzii”. Pensionar Zilu
Morar.  

PIERDERI

NUMELE COPILULUI: ____________________________________ 

VÂRSTA: 6-10 ANI ______________________

LOCALITATEA: _________________________ 

ADRESA: ______________________________________________

TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 01 septembrie 2017, orele 12.00, la
redacţie, în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8.
Numele câştigătorilor vor fi publicate luni, 04 septembrie 2017.
Premierea câştigătorilor: joi, 07 septembrie, orele 12.00, la redacţie

Ziarul 21 te pregăteşte 
de şcoală

7 ghiozdane pline cu rechizite
şcolare pentru ciclul primar

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.

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.

CAR Chimica Turda IFN, prin
executor judecătoresc Marian
E. Daniel scoate la licitație casă
cu 3 camere și teren în
localitatea Copăceni nr. 377,
supr. utilă casă 105 mp., teren
202 mp. Licitația va avea loc în
data de 31.08.2017 ora 10.00 în
Turda, str. Republicii nr. 36.
Prețul de pornire 213.534 lei.
Tel. 0264-312090.

Daghemana angajează
manipulanţi marfă. 

Info la tel. 
0722-246231.

Restaurant Expres
angajează femeie
pentru curăţenie. 

Inf. tel. 0752-210024

Pierdut atestat transport
mărfuri periculoase (ADR) pe
numele Oneț Adrian. Îl declar
nul. 

SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda
Cod 401189, jud. Cluj, România
Tel.: +40 264 314 725 / Fax: +40 264 317 085
E-mail: office@domeniulpublicturda.ro

www.domeniulpublicturda.ro

ANUNŢ  DE  RECRUTARE 

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 comercializarea 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  PE TIMP DE
VARĂ, la sector SERE, societatea noastră are nevoie de un număr
de 4 zilieri, pentru lucrările specifice acestui sector. 

SE OFERĂ: 
• 6o lei /zi, la un program de 8 ore, cu pauză de masă. 
Programul  de lucru este de la ora 6.00 la ora 14.00, de luni până

vineri. 

Se pot prezenta şi tineri peste 16 ani, care doresc să lucreze, dar
în acest caz avem nevoie de acordul părinţilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să sunaţi la tel. 0264-
314725 sau să vă prezentaţi la sediul societăţii noastre, din str. P.
Maior, nr.4, cu o cerere şi o copie după cartea de identitate.  

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
14 - 20 august 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 
De marţi, cele mai profitabile vor fi afacerile
legate de producerea sau vânzarea de obiecte
sportive. Riscul de a fi expuşi  pierderilor
financiare se va mări de vineri. Relaţiile profe-
sionale sunt stabile cu parteneri mai tineri. Este
funcţională tendinţa de a lua decizii rapide, fără
cea mai mică şi necesară analiză, mai ales în
ceea ce priveşte alegerea sediilor sau
activităţilor. În continuare, multe aventuri şi
drumuri scurte.  

TAUR 
Aveţi senzaţia întregul interval că sunteţi cons-
trânşi, dirijaţi de partenerii dv. şi nici nu sunteţi
departe de adevăr. Vă asumaţi, mai mult sau mai
puţin, o stare de sacrificare care în general nu vă
displace. Vă simţiţi deocamdată bine acţionând
în umbra propriului partener, renunţând la pro-
pria realizare. Intervalul este propice pentru
activităţile comerciale şi de această dată veţi
lucra chiar la "tejghea". Datoriile sunt achitate în
avans. Armonie familială şi investiţii casnice.  

GEMENI 
Profunzimea gândirii dv. şi tendinţa de a merge
la esenţa problemelor atrag admiraţie şi discipoli
în orice "afaceri". Bune posibilităţi de afirmare
în domeniul cercetării şi brevetare de invenţii.
Este necesar să vă apăraţi de duşmăniile care
constituie un capitol important al existenţei dv.
În general, pot apărea două posibilităţi: să vă
declaraţi învins ori să triumfaţi reacţionând. De
vineri, creativitatea este evidenţiată, îmbogăţită,
şi poate duce la  "brevete".  

RAC 
Există adversari energici care acţionează, fără să
se ferească, împotriva dv. Sunteţi mai vulnerabil
decât de obicei. Din punct de vedere financiar,
nu apare nicio schimbare. Din fericire, benefici-
ază de aspecte benefice, care le vor permite chiar
să fie promovaţi. Pleacă la drum, dar au grijă să
ascundă motivul. Familii reunite sau doar bună
înţelegere între parteneri. Nativii din al doilea
decan sunt întregul interval cei mai admiraţi,
îndeosebi pentru talentele de care dau dovadă.  

LEU 
Vor apărea întregul interval conflicte destul de
importante între şefi şi colaboratori. Poate fi
vorba însă şi de o stare generală de confuzie şi
de melancolie, datorate comunicării defectuoa-
se, care acţionează în forţă! Vor avea de suferit
din cauza nerăbdării şi a luării deciziilor sub
imperiul mâniei atroce doar Leii din  primul
decan (sau acei nativi care au ascendentul în
această "zonă" zodiacală). Ceilalţi nativi au o
stare de rău inexplicabilă.  

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

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

SCORPION 
Aceşti nativi sunt destul de nervoşi şi trebuie să
facă mari eforturi pentru a fi diplomaţi, ca să nu
piardă un spijin financiar. Sunt fericiţi, deoarece
reuşesc să-şi achite toate datoriile. Cei din al
doilea decan se apucă pe neaşteptate să scrie sau
au o activitate artistică. Toţi nativii sunt întregul
interval lacomi şi pofticioşi. Nativele vor con-
suma prea mult alcool, iar nativii vor mânca
prea mult. Există pericolul ca medicamentele să
aibă efect contrar, mai ales în cazul cardiacilor.  

SĂGETĂTOR
Acest interval este mai mult decât interesant,
mai ales dacă aveţi încredere în partener.
Norocul apare la mijlocul intervalului şi se pare
că vor încasa bani. Sunteţi toată săptămâna un
pic prea încăpăţânaţi şi nu-i iertaţi pe cei care se
opun deciziilor dv. Este foarte posibil să fie
descoperite noi talente, mai ales în muzică şi
dans. Este vorba de mari posibilităţi de afirmare.
Nu sunteţi degeaba optimişti - primiţi bani până
şi vineri, când toate merg pe dos!  

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

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

PEŞTI 
Nu vor exista probleme deosebite nici în ceea ce
priveşte serviciul, nici în ceea ce priveşte
căsnicia. Dimpotrivă! Persoana iubită chiar vă
ajută să finalizaţi toate proiectele. Din păcate, vă
deplasaţi din ce în ce mai greu şi asta vă irită.
Începeţi săptămâna prin a primi sume
importante cu care doriţi să faceţi surprize
plăcute familiei. În căsnicie, lucrurile se
complică vineri. Atmosferă încărcată de
senzualitate duminică!  



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
14 - 20 august 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.   
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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

dată cu expoziția perso-
nală a pictorului și grafi-
cianului Gavril Nechifor,

vernisată vineri, 11 august, s-a
încheiat ”era renovării” Muzeului
de Istorie din Turda.  După 20 de
ani de la începerea lucrărilor de
modernizare a Palatului princiar
de la Turda, muzeul de istorie,
adăpostit acolo, funcționează la
întreaga capacitate, de vreme ce
s-a inaugurat și ultima sală
nefolosită, cea rezervată pentru
găzduirea expozițiilor temporare,
după cum a precizat directorul
lăcașului, Mariana Pâslaru. 

Expoziția aniversară a lui Gavril
Nechifor, cea de-a 24 ”personală”

din biografia artistului plastic
turdean, cuprinde picturi și lucrări
de grafică realizate într-o perioa-
dă de timp ce se întinde pe mai
mulți ani. ”Lucrări surprinzător
de vechi”, cum le-a apreciat clu-
jeanul Sabin Mircea Rus, cel care
a împărțit activitatea artistică a lui
Gavril Nechifor în două perioade:
cea de dinainte de absolvirea
secției de la Sighișoara a
Universității de Artă și Design
Cluj-Napoca și cea de după. 

La expoziția aniversară ce a
inaugurat și ultima sală a Muze-
ului de Istorie din Turda, dată în
folosință după 20 de ani de
renovări ale clădirii, Gavril
Nechifor s-a remarcat îndeosebi
prin lucrările din perioada ”pre-

profesionistă”. Între acestea, au
reținut atenția vizitatorilor pictu-
rile din ciclul Roșia Montană, un
autoportret și peisajele, dintre
care s-a detașat cel ce reprezintă o
vedere de la Vama Veche,
îndelung pomenit în discursul
său, de către Sabin Mircea Rus.     

Printre manifestările incluse în
programul celor trei zile dedicate
sărbătoririi Turzii, eveniment al
cărui start s-a dat vineri, 11
august, s-au numărat șapte
expoziții. 

Dacă președintele societății cul-
turale Filarmonia a expus la
muzeu, colegii săi de asociație au
organizat două expoziții, una
găzduită la Galeria municipală de

Artă a Turzii, situată în strada
Libertății nr. 2 și una în holul de la
intrarea nouă în Salină. 

În șirul expozițiilor de artă
plastică se înscrie și cea organi-
zată cu picturi semnate de către
Cornel Vana, ce se pot vedea în
Sala Mare a Primăriei din Turda.
Cele opt tablouri de mari dimensi-
uni, expuse acolo, fac parte din
seria de peisaje citadine și
câmpenești pictate de Cornel
Vana. 

”Am ales câte o lucrare reprezen-
tativă pentru fiecare etapă de
evoluție a creației mele”, a expli-
cat pictorul criteriul de selecție al
lucrărilor. Tablourile, de mari
dimensiuni (1,80 X 0,90 m)

cadrează cu proporțiile sălii mari
din primăria turdeană, unde vor
rămâne până la sfârșitul lunii
septembrie, după cum a precizat
Cornel Vana. 

O expoziție de artă plastică va fi
vernisată duminică, 12 august, la
teatrul ”Aureliu Manea” înaintea
ceremoniei de premiere a celor
mai merituoși turdeni ai anului.

În același carusel al expozițiilor
organizate cu prilejul ediției 2017
a Zilelor Turzii se înscriu și
colecțiile de costume populare ce
se purtau cu un secol în urmă de
locuitorii satelor înșirate pe Valea
Arieșului și cea de cărți vechi,
ambele găzduite de Muzeul de
Istorie. 

Zilele Turzii, sărbătoare împodobită cu o salbă
de expoziții 

Emil HĂLĂŞTUAN
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