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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

SALINA TURDA
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-17.00;
Ultima intrare: ora 16.00
SC Salina Turda SA; www.salinaturda.eu

Cel mai fr
subteran dumos loc
in lume

Protejați contoarele de apă împotriva înghețului!
Măsuri necesare pentru protejarea instalaţiei de apă
Având în vedere temperaturile scăzute, pentru
a evita problemele legate de riscul de îngheț,
și pentru a evita cheltuielile cu reparațiile sau
înlocuirea apometrelor al instalațiilor,
Compania de Apă Arieș adresează
utilizatorilor câteva recomandări privind
protecţia contoarelor şi branşamentelor de
alimentare cu apă în perioada rece:
Dacă apometrul este montat într-un cămin,
asigurați-vă că acesta este închis etanș cu un
capac. Capacele şi ramele căminelor de
apometru trebuie curăţate de praf sau pământ,
şi, eventual, unse cu vaselină sau produse
similare. Astfel, în caz de îngheţ, acestea vor putea fi manevrate cu uşurinţă. În cazul
în care capacele sunt confecţionate din tablă, este indicat, din acelaşi motiv, să se pună
o folie de plastic sub capac. De asemenea, verificați robineţii din căminele de apometru
care închid traseul spre reţeaua interioară, pentru a se observa dacă pot fi manevrați
cu uşurinţă.
În perioada rece utilizatorii au obligaţia de a lua măsuri pentru izolarea apometrului cu
materiale termoizolante (polistiren, vată minerală, ș.a.m.d). În cazul apometrelor cu
citire la distanță, nu este necesar să se lase liber vizorul aparatelor pentru citirea
consumului și pot fi acoperite integral cu materiale termoizolante. Pentru apometrele
amplasate în subsoluri, recomandăm reducerea suprafeţelor gurilor de ventilaţie pentru
a menţine temperatura peste limita de îngheţ a contoarelor. Îngheţarea contorului
determină blocarea și deteriorarea sa iar acest lucru poate duce la inundarea căminului
sau lipsa apei.

l Centr
Primu

u S pa

n oraş
i
d
s
s
e
n
& Well

Bazinul de înot didactic Turda

Este necesară protejarea de îngheţ inclusiv a robineţilor şi a reţelei înainte și după
contor. Dacă și în trecut au mai fost probleme de îngheţ vă rugăm să izolaţi instalaţiile.
Dacă apare o problemă la conductele proprii (reţeaua interioară) rugaţi vecinii să vă
dea un vas cu apă caldă pe care o turnaţi încet peste conductă în zona îngheţată. Nu
folosiţi focul deschis pentru dezgheţarea conductelor! Pentru problemele majore
apărute şi dacã nu reuşiţi să dezghețaţi conductele interioare apelaţi la serviciile
societății noastre.
Protejarea contorului, precum şi protejarea şi verificarea instalaţiei interioare, pe
traseul de la contor până la consumator, este obligaţia utilizatorului. În cazul în care
contorul sau instalaţiile de apă se defectează din cauza îngheţului, nefiind protejate
corespunzător, beneficiarul va suporta costurile înlocuirii acestora.

ZIARUL 21
04 - 10 decembrie 2017

03

ADMINISTRATIV

www.ziarul21.ro

Turda: Proprietarii clădirilor și ai terenurilor
neîngrijite vor plăti impozite de cinci ori mai mari

Emil HĂLĂŞTUAN

D

in 2018, se va majora cu
500 la sută impozitul
plătit pentru clădirile
aflate într-o stare avansată de
degradare, în paragină sau în
mizerie, precum și pentru terenurile insalubre, părăsite, abandonate, sau pline de deșeuri, amplasate în intravilanul Turzii.
Potrivit hotărârii adoptate în acest
sens de către membrii Consiliului
local Turda, cu prilejul ședinței
ordinare de miercuri, 29 noiembrie, proprietarii care dețin autorizații de construire sau de desfi-

ințare a respectivelor imobile, nu
plătesc impozitul majorat. În ceea
ce îi privește pe ceilalți, o comisie
mixtă de control, alcătuită din
reprezentanți ai Primăriei și ai
Consiliului local Turda vor întocmi fișe de evaluare a clădirilor și a
terenurilor din oraș, cu concluzii
rezultate în urma verificărilor
efectuate în teren.
În urma verificării acoperișurilor
și a fațadelor vizibile din exterior,
respectiv a împrejmuirilor și a
anexelor ce se pot vedea din afara
proprietății, în cazul clădirilor
evaluarea se va concretiza prin
acordarea unui punctaj, în funcție

de care se va stabili starea tehnică
a imobilului. Un punctaj de 0 la
sută înseamnă o stare foarte bună
a clădirii, între 0,1 și 6 procente,
reprezintă marja de încadrare a
clădirilor aflate în stare bună, iar
imobilele încadrate între valori
ale punctajului de la 6,1 la 25 la
sută se află într-o stare tehnică
satisfăcătoare. Dacă punctajul
depășește 25 de procente, clădirea
respectivă se află într-o stare
nesatisfăcătoare.
În aceste cazuri, șeful comisiei
mixte de control le va pune în
vedere proprietarilor clădirilor cu
pricina, printr-o somație, trimisă,

până la 31 iulie a fiecărui an
fiscal, ca până la 31 decembrie
același an, să efectueze lucrările
de întreținere necesare pentru
readucerea clădirii într-o stare
corespunzătoare. Nerespectarea
termenului și a măsurilor dispuse
de comisia de control ”atrage
după sine aplicarea prevederilor
legislației specifice în domeniu,
respectiv majorarea impozitului
pe clădiri cu până la 500 la sută, în
funcție de procentul (rezultat în
urma) evaluării.
Aceeași procedură se aplică și în
cazul terenurilor, cu mențiunea că
în cazul acestora un punctaj situat

între 0 și 50 de procente plasează
respectivul bun imobiliar în
categoria celor cu o stare tehnică
corespunzătoare, iar un punctaj
mai mare de 50 la sută înseamnă o
stare necorespunzătoare. În
această categorie intră terenurile
neîntreținute, neîngrijite sau cele
cu deșeuri, se precizează în
”Procedura de desfășurare a
activității de investigare și
calificare a clădirilor/terenurilor
din municipiul Turda, în categoria
celor neîngrijite” anexată la
proiectul hotărârii de majorare a
impozitelor, aprobat de Consiliul
local la ședința de miercuri, 29
noiembrie.

Guvernul a vărsat peste 5 milioane de lei
din vistieria statului în bugetul Turzii
Emil HĂLĂŞTUAN
n săptămâna precedentă, bugetul Turzii
s-a îmbogățit cu circa 5 milioane de lei.
Banii, alocați de la bugetul statului,
reprezintă cote și sume defalcate din
impozitul pe venit (2.214.000 lei), respectiv sumele
defalcate din TVA (2.870.000 lei), cuvenite Turzii.

Î

Potrivit rectificării bugetare aprobate de Consiliul
local în ședința de miercuri, 29 noiembrie, sumele
provenite din cele două surse amintite s-au repartizat, în principal, pentru cheltuielile cu personalul,
la unitățile de învățământ preuniversitar din Turda.
În acest scop s-au alocat aproape 2,8 milioane de lei.
Tot la capitolul ”învățământ” al secțiunii de cheltuieli din bugetul local s-au mai direcționat 600 de
mii de lei, bani destinați cheltuielilor materiale.
Felii din ”bucata de tort” rămasă s-au alocat pentru
străzi (744 de mii de lei, pentru cheltuieli

materiale), la întreținerea grădinilor publice și a
spațiilor verzi (440 de mii de lei) și pentru plata
abonamentelor la serviciul de transport public
urban de călători, de care beneficiază, potrivit legii,
unele categorii de persoane. În acest scop s-au alocat 410 mii de lei.
În continaure, Casa de Cultură a mai primit 25 de
mii de lei, respectiv Poliția locală, 70 de mii de lei
pentru cheltuieli de personal.
În același scop s-au alocat 10 mii de lei Serviciului
Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
și 8 mii de lei, Bibliotecii municipale ”Teodor
Murășanu”.
După rectificarea bugetară de la sfârșitul lunii
noiembrie, bugetul Turzii a crescut, de la peste
110,5 milioane de lei, la mai mult de 115,7 milioane de lei. Bugetul Turzii a atins cea mai mare
valoare, din 1990 încoace.

04

www.ziarul21.ro

ADMINISTRATIV

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
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Consiliul local a nășit străzile
din Mihai Viteazu

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

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 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 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 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 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

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

Emil HĂLĂŞTUAN

C

omuna Mihai Viteazu din
județul Cluj are un nou
nomenclator stradal.

Aprobat de Consiliul local, în
ședința de marți, 28 noiembrie,
nomenclatorul stradal al comunei
Mihai Viteazu cuprinde denumirile
a circa 100 de străzi, ulițe și alei din
Mihai Viteazu, Cheia și Cornești,
cele trei sate ce intră în componența
unității administrativ-teritoriale din
județul Cluj.
În Mihai Viteazu, localitatea reședință de comună, peste 25 de străzi
au fost rebotezate și s-au înființat
aproximativ 15 străzi noi. Astfel,
rețeaua drumurilor din satul Mihai
Viteazu cuprinde circa 60 de străzi.
Potrivit denumirilor aprobate de
membrii Consiliului comunal, cu
prilejul ședinței de marți, 28
noiembrie, tronsonul din Drumul
Național 75 Turda – Câmpeni, care
trece prin satele Mihai Viteazu și
Cornești a fost rebotezat, din strada
Principală în strada Transilvania.
S-au mai schimbat numele străzilor
Colonia Drumul Tancurilor, în La
Sinaia, un tronson din strada
Curetiște a devenit strada Brazilor,
iar celălalt, strada Moților, strada
Coloniei IV, redenumită, a devenit
strada Câmpului, iar din strada
Ciga, înmulțită prin divizare, ca și
râmele, s-au născut străzile Narciselor și Hotarului, în timp ce o porțiune a străzii a rămas cu numele de
Ciga. Numele străzii Ciurzii s-a
schimbat în strada Crinului, un
tronson din strada Florilor a devenit
strada Rozelor, o parte din strada
Cimitirului și-a preschimbat numele în strada Castanilor, iar strada
Gării, rebotezată, a devenit strada
Lacului.

Mai departe, Dosul Gării s–a preschimbat în strada Toamnei, o parte
din strada Reformată a fost redenumită strada Stejarului, iar o parte
din strada Hășdate se va numi
Mesteacănului, conform noului
nomenclator stradal al comunei
Mihai Viteazu.
Seria străzilor cu numele schimbat
continuă cu Colonia I, redenumită
strada Merilor. Nume de arbori,
respectiv Teilor, Nucilor și Nucului
au primit și Coloniile II, respectiv
III, precum și strada Dosul Morii. În
continuare, Colonia Tancurilor a
devenit strada Alba.
În ceea ce privește străzile nouînființate, pomelnicul acestora
începe cu străzile din Cartierul Nou:
Panseluțelor (din spatele Coloanei
Auto, pe strada Lungă, din Cartierul
Nou), Garoafelor (prima intersecție
din Cartierul Nou) și Mușcatelor (a
doua intersecție din Cartierul Nou).
Porțiunea de drum din spatele căii
ferate până la strada Hășdate se
numește strada Neptun, iar cea de la
fostul sediu al CAP, până la aceeași
stradă Hășdate, a devenit strada
Fermelor.
Denumirile celor 22 de străzi din
satul Cheia s-au schimbat în întregime. Astfel, strada Principală a
devenit strada Cheii. Mai departe,
noile nume ale străzilor din Cheia
sunt Ocolitoare, Parcului, Teiului,
Vișinului, Arieșului, Frunzișului,
Principală (de la pod până la cimitir), Școlii, Sudului, Unitariană,
Prunilor, Cotită, Viilor, Cireșilor,
Dealului, Ortodoxă, Carierei, Livezii, Morii, Caisului și Stadionului.
Rețeaua căilor de acces din satul
Cornești cuprinde 16 străzi, respectiv: Transilvaniei, Muncii, Balastierei, Agriculturii, Veseliei, Arieșu-

lui, Bercului, Gării, Teilor, strada
Lungă, Stadionului, Zorilor, Grădinilor, Câmpului, Primăverii și
Cimitirului.
Noul nomenclator stradal al
comunei Mihai Viteazu prevede și
renumerotarea caselor. Operațiunea
se va face dinspre strada Transilvania (fostă Principală) spre capetele opuse ale străzilor ce radiază
din DN 75 atât în dreapta cât și în
stânga drumului, a precizat primarul comunei, Zeng Ioan, cu
referire la Mihai Viteazu, localitatea-reședință a unității teritorialadministrative din vecinătatea
Turzii. Cheltuielile pe care le presupune operațiunea de schimbare a
numerotării caselor precum și cele
necesare pentru confecționarea
tăblițelor cu numele străzilor, se vor
suporta din bugetul comunal, a dat
asigurări primarul Zeng Ioan.
În ceea ce privește taxele ce ar urma
să le plătească locuitorii celor trei
sate ale comunei, ca urmare a
schimbării adresei de domiciliu,
autoritățile comunale vor încerca să
rezolve problemele de această
natură, ce s-ar putea ivi ca urmare a
adoptării noului nomenclator
stradal.
”Vom trimite nomenclatoare la
furnizorii de gaz, apă și energie
electrică, pentru reactualizarea
automată a adreselor locuitorilor
din comună care au încheiat
contracte cu aceștia. Dacă furnizorii
de utilități vor cere bani vom discuta problema în Consiliul local”, a
mai precizat Zeng. Președintele de
ședință, consilierul Marian Popescu, a marșat pe ideea necesității
adoptării noului nomenclator
stradal al comunei Mihai Viteazu:
”Costă, nu costă, trebuie să dezlegăm odată calul de la gard!”, a
dat-o pe proverbe Marian Popescu.
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“La mulți ani, România!” de la Mihai Viteazu

Z

iua de 1 decembrie 2017
ce marchează împlinirea a 99 de ani de la
Unirea Transilvaniei, Banatului,
Crișanei și Maramureșului cu
România, a fost marcată cum se
cuvine și în binecuvântata
comună Mihai Viteazu.

tat-o cea mai potrivită poezie
pentru marea sărbătoare a românilor, capodopera eminesciană,
”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie?”, în interpretarea elevei
Arion Cristina. A urmat o incursiune în istoria României realizată
de elevii din clasele a V-a și a VI-a
sub îndrumarea profesoarelor
Cocan Mihaela și Farcaș
Mihaiela.

Sărbătoarea a început cu o slujbă
religioasă în memoria eroilor care
s-au jertfit pentru neamul românesc, fiind urmată de alocuțiunea
rostită de primarul Ioan Zeng,
care a ținut să reamintească
tuturor că în unire stă puterea, iar
”Unirea este posibilă doar dacă
interesul național este trecut
înaintea oricărui interes particular,
indiferent de vârstă, de statut
social, de etnie sau credință.
Suntem cu toții români și avem
împreună un obiectiv important:
acela de a construi pentru noi și
copiii noștri o viață mai bună și
cât mai simplă, aici, la poalele
Munților Apuseni.”
Alocuţiunea primarului Zeng
Ioan:
„Stimaţi cetăţeni, consilieri, preacucernici părinţi, onorată asistenţă,
Îmi revine onorata misiune de a
vă adresa salutul meu în deplin
respect şi preţuire şi de a împărtăşi emoţia şi mândria pe care o
trăiesc alături de dumneavoastră
în această zi de mare sărbătoare a
poporului român, în calitate de
primar al comunei Mihai Viteazu.
Ziua Naţională a României este,
în fiecare an, un moment unic,
special, marcat de speranţă, de
recunoştinţă şi de solidaritate. În
această zi, românii din ţară şi de

Clasa a IV-a B, condusă de profesoara Sicoie Angela, a marcat
importanța acestei zile prin sceneta “Spre Marea Unire!”.

pretutindeni îşi afirmă identitatea, se mândresc cu ţara lor şi
spun că au fost, sunt şi vor fi o
naţiune puternică şi demnă.
Pe 1 Decembrie românii celebrează trecutul şi cinstesc memoria înaintaşilor, se bucură împreună de prezent şi privesc cu încredere spre viitor.
1 Decembrie este mai mult decât
Ziua Naţională. Este o stare de
spirit, este un amalgam de sentimente şi trăiri, mândrie, bucurie,
patriotism, redescoperirea unor
valori naţionale peste care părea
că se aşterne praful uitării. Este
bine că românii au din nou
mândria şi demnitatea care a ca-

racterizat acest popor timp de
sute de ani. Ziua de azi trebuie să
ne amintească tuturor că puterea
stă în unire, iar unirea este
posibilă doar dacă interesul naţional este trecut înaintea oricărui
interes particular, indiferent de
vârstă, de statut social, de etnie
sau credinţă, suntem cu toţii
români şi avem împreună un
obiectiv important: acela de a
construi pentru noi şi copiii noştri
o viaţă mai bună şi cât mai simplă
aici, la poalele munţilor Apuseni,
în frumoasa Comună Mihai
Viteazu.
La mulţi ani Neam Românesc!
La mulţi ani, România!
La mulţi ani tuturor!”

A urmat depunerea coroanelor de
flori și apoi, împreună cu consilierii locali, angajații primăriei,
preoții ortodocși din comună,
cadrele didactice și elevi ai școlii,
alți cetățeni ai comunei prezenți
la festivități, s-au îndreptat cu toții
într-o frumoasă paradă spre Casa
de cultură din localitate.
Manifestările au continuat pe
scena Casei de cultură a comunei
Mihai Viteazu. După cuvintele
frumoase rostite de Făgădar
Alexandru - directorul acestei
instituții și Zeng Ioan – primarul
comunei, au urcat pe scenă elevii
Școlii Gimnaziale ”Mihai Vodă”.
Debutul spectacolului a reprezen-

În următoarele momente scena s-a
dovedit a fi neîncăpătoare pentru
grupa mică a Ansamblului ”Fiii
moților”. Prezentarea de excepție
a celor mai tinere talente ale
comunei a fost răsplătită de
aplauzele publicului. Atmosfera
de sărbătoare a fost menținută de
dansatorii din Ansamblul ”Rügyek”,
pregătiţi de familia Lovasz. A
urmat o apariție scenică deosebită, care a ajuns la sufletul
tuturor- recitalul corului ortodox
din Mihai Viteazu .
În ropot de aplauze au urcat pe
scenă cei mai mici și mai talentați
soliști din Mihai Viteazu, care au
interpretat cântecele, cu care vor
încânta pe toți iubitorii de muzică
prin intermediul televiziunii Agro
TV.
Momentul de final a fost susținut
de grupa mare a Ansamblului
”Fiii moților”și de soliștii vocali
Cirebea Iulia și Roxa Bica.
Director,
prof. Arion Daniela Maria

Ziua Națională, sărbătorită și în comuna Viișoara

Z

iua Națională a României a fost
sărbătorită și în comun Viișoara,
miercuri, 29 noiembrie 2017,
printr-un spectacol artistic găzduit de
Căminul cultural din localitate.
Programul a cuprins scenete cu tematică
istorică având ca subiect momentul
decembrie 1918, poezii și cântece patriotice interpretate de elevii Școlii Gimnaziale Viișoara. De asemenea, publicul a fost
încântat și de către ansamblul de dansuri
populare din localitatea Urca, ansamblu
pregătit de către instructorul Martin Canta
și formația de muzică populară și de
petrecere condusă de profesor Nelu Gabor.
Invitatul special a fost tânărul interpret de

muzică populară Ionuț Langa.
În alocuțiunea sa, primarul comunei, ing.
Ioan Roman a reamintit locuitorilor faptul
că urcanul Ion Bozdog a fost unul dintre cei
1228 de delegați prezenți la Alba Iulia la 1
decembrie 1918, delegați care au proclamat
“unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România”, fapt
care nu trebuie uitat și de care locuitorii
comunei Viișoara trebuie să fie foarte mândri.
La finalul spectacolului, primarul, ing. Ioan
Roman a premiat cuplurile din comună
care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
Camelia Costantea,
director
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De “1 Decembrie”, Câmpia Turzii
a gândit şi a iubit româneşte

Denisa MĂRGINEAN

S

ala de spectacole "Mircea Mihăşan" a devenit
neîncăpătoare vineri, 1
decembrie, de ziua tuturor românilor, ziua care îndeamnă la
unitate şi care, prin semnificaţia
ei, ne cheamă să fim mai aproape
unii de ceilalţi.
Şi în acest an, inima României a
bătut la Câmpia Turzii, manifestările derulate pe tot parcursul
zilei fiind întâmpinate cu entuziasm de cetăţenii municipiului care
şi-au reamintit, măcar pentru o zi,
cât de frumos e să "gândim şi să
iubim româneşte", aşa după cum
îndemna şi primarul Dorin Lojigan.
A fost o zi a bucuriei, o zi în care
steagul a fost în mâinile tuturor, în
care imnul s-a cântat cu sufletul şi
care ne-a reaminit că patriotismul
şi dragostea de ţară reprezintă o
datorie şi nu o obligaţie.

În deschiderea spectacolului,
Daciana Constantea a intonat
imnul ţării, iar ansamblul folcloric
"Mugurelul" a încântat privirile
celor prezenţi şi a dat tonul unei
atmosfere de mare sărbătoare.
A urcat pe scenă grupul "Ardelenii", cei şase membri, veniţi din
diferite zone ale Transilvaniei, au
adus buna dispoziţie şi ne-au
reamintit, prin cântecele lor, că
trebuie "să fii mândru că eşti
român".
Un moment de neuitat au oferit şi
membrii ansamblului folcloric
"Ardeleana", care s-au reîntors
din străinătate pentru a participa la
evenimentul "de acasă", acolo
unde au fost primiţi cu căldură şi
mult entuziasm.
Pe scenă a urcat şi îndrăgitul
interpret Robert Târnăveanu, recitalul acestuia fiind apreciat de
spectatori şi recompensat cu aplauze.

Municipiul Turda, în parteneriat cu Idel Innovation SRL și Pactul
Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROISNV), vă invită la conferința de încheiere a proiectului „TURDA,
ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială
a zonelor marginalizate din municipiu”
Conferința de încheiere a proiectului va avea loc pe data de
04.12.2017, începând cu orele 14:00, în sala de ședințe a Primăriei
Municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28.
Cu această ocazie vor fi prezentate rezultatele proiectului prin care a
fost elaborată Strategia de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate din Turda, care include lista indicativă de intervenții.
Aprobarea acestei strategii va permite atragerea de fonduri
nerambursabile prin POR 2014-2020 și POCU de până la 7 mil. Euro
pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 5, Obiectivul
Specific 5.1.
Vă așteptăm!
Date de contact:
Primăria Municipiului Turda, Serviciul Finanțări Externe și Relații
Internaționale
Manager Proiect, Bungărdean Codruța-Bianca
Asistent Manager, Nagyosi-Szabo Csilla: tel. 0264-317194
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Ziua Națională, marcată
în comuna Luna

Cel mai emoţionant moment al
serii a fost oferit de Ionuţ Langa,
melodiile sale de suflet au smuls
lacrimi şi au emoţionat audienţa.
Spectacolul s-a mutat, apoi, afară,
acolo unde a avut loc retragerea
cu torţe a militarilor Bazei 71
Aeriană Câmpia Turzii, surpriza
pe care au pregătit-o autorităţile
locale, aşa după cum anunţa
primarul Dorin Lojigan, pe lângă
fabulosul foc de artificii şi
aprinderea iluminatului ornamental.
Cu oraşul gătit de sărbătoare,
foarte multă lume a preferat să se
bucure de spectacolul de lumini,
aşa că frigul de afară nu i-a
împiedicat să rămână pentru o
"sesiune" de fotografii.
A fost o seară de poveste, un "1
Decembrie" în care inima
României a bătut şi la Câmpia
Turzii!
La mulţi ani, dragi români!

Sergiu JUCAN

Z

iua Națională a României a fost marcată și în acest an de
administrația comunei Luna. “Deșteaptă-te române” s-a
auzit din piepturile lunenilor care s-au adunat cu mic cu
mare pentru a celebra Ziua Noastră Națională.
După slujba religioasă în cinstea celor căzuți pentru România Mare,
s-au depus coroane la monumentele ridicate în cinstea eroilor patriei
în toate cele trei sate ale comunei Luna (sat Luna, sat Luncani și satul
Gligorești).
La mulți ani, România! La mulți ani, comuna Luna!

Consultare publică „proiect de hotărâre
privind aprobarea taxelor care se percep
pentru folosirea locurilor publice
din Piaţa Agroalimentară Centrală,
Micro III şi Oborul Turda”
Prin prezenta aducem la cunoştinţa publicului, în temeiul art. 7 , alin. 1 şi alin. 2 din Legea 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul că la nivelul municipiului Turda se afla în
procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:
- „proiect de hotărâre nr. 1328/23.11.2017 privind aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea
locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda”;
Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate şi expunerea de motive poate
fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local / Transparenţă decizională /
Transparenţă decizională 2017. O copie a documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi
pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la Secretariatul Consiliului
local al municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul
23.11.2017 - 05.12.2017, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.
În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesaţi pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii
cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la sediul situat în Turda,
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în atenţia domnului Nicolae Popa, Şef Serviciu Administrare
Pieţe şi Obor, până în data de 05.12.2017 inclusiv.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale
expeditorului.
Primar, Cristian Octavian Matei
întocmit/redactat consilier juridic Adrian Vana
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Înaintea sărbătorilor de iarnă: Bigamul II
oferă turdenilor antioxidanți umoristici
Emil HĂLĂŞTUAN

D

espre Bigamul II, de Ray
Cooney, cea de-a treia
premieră prezentată la
Teatrul Aureliu Manea, din Turda,
în stagiunea 2017-2018, regizorul
Cristian Ioan spune că este o piesă
”scrisă impecabil” ce provoacă
cascade de râs, încă de la debutul
spectacolului și până la sfârșitul
acestuia.
În ceea ce privește felul în care a
decurs producția piesei la teatrul
turdean, regizorul Cristian Ioan a
declarat, în cursul unei conferințe
de presă, ce a avut loc în săptămâna precedentă, că a lucrat ”cu
un colectiv de actori foarte buni,
la una din cele mai bine scrise
comedii moderne”. În acest sens,
Cristian Ioan a precizat că prima
piesă a lui Ray Cooney, intitulată
”Bigamul” s-a jucat pe scenele
teatrelor din Paris, Moscova sau
New York, iar cel de-al doilea text
(Bigamul II) ”scris impecabil”
urmează aceeași carieră internațională.
Cristian Ioan a mai regizat ”Bigamul” pentru Teatrul Mic din
București, în anul 1993 și a semnat regia celui de-al doilea episod
”Bigamul II” sub numele ”Prins
în plasă” pentru prima dată în anul
2005, cu ocazia unui spectacol
produs în Slovacia.
Cristian Ioan, decorat în anul
2004 cu Ordinul Meritul Cultural
în rang de Cavaler și-a început
cariera în anul 1975, ca și actor la
Teatrul Național din TârguMureș. Din momentul debutului
său ca și regizor, consemnat în

anul 1984, Cristian Ioan a realizat
spectacole pentru teatrele din
Târgu-Mureş, Braşov, Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare,
Galaţi, Piteşti și Bucureşti.
De asemenea, Cristian Ioan a regizat spectacole pentru teatre din
Austria, Belgia, Franța și Germania. Regizorul Cristian Ioan vorbește patru limbi străine: franceza, rusa, italiana și engleza.
Director general la Teatrul de
Nord din Satu Mare (din 1987), la
Teatrul de Stat din Oradea (19941995) și, din anul 2000, la Teatrul
Național din Târgu-Mureș, regizorul Cristian Ioan predă, din anul
2001, la Universitatea de Artă
Teatrală din Târgu-Mureș.
Doi dintre protagoniștii piesei
Bigamul II, actorii Vali Popescu
(John Smith) și Ovidiu Crișan
(Stanley), au confirmat calitatea
comediei pe care Teatrul Aureliu
Manea o propune turdenilor
iubitori de teatru. ”Bigamul II este
o comedie teribilă, la care lumea

Emil HĂLĂŞTUAN
ncă o organizație gravitează, oficial, în spațiul societății civile turdene. De miercuri,
29 noiembrie, Asociația Turda Liberală,
lansată în cadrul unui eveniment organizat
de filiala locală a PNL, la sala de conferințe a
Hotelului Sun Garden, există oficial în spațiul public
turdean.
Profesorul universitar dr. Călin Felezeu, cel care
a prezentat scopul înființării ”Turzii liberale” a spus:
”Asociația își propune să militeze pentru apărarea
drepturilor indivizilor, pentru creșterea gradului de
educație politică și a celui de implicare socială,
respectiv civică, a cetățenilor”.
În ceea ce privește conjunctura socială și politică
existentă în țară la momentul lansării oficiale a
Asociației Turda Liberală, istoricul Călin Felezeu a
apreciat că faptul s-a întâmplat într-un moment în
care ”după 100 de ani, am ajuns de unde am plecat!”
Anul 2017 seamănă teribil de mult cu anul 1917, a
explicat prof. univ. dr. Călin Felezeu temeiul
afirmației sale. Cu 100 de ani în urmă, țara se afla în
război cu Germania și cu Austro-Ungaria. ”Acum
asistăm la o gâlceavă între noi înșine, la aproape un
război al românilor împotriva românilor”. ”Ne
confruntăm cu pierderea responsabilității în ceea ce
privește simțul civic. Câteodată putem spune că
ne-am pierdut pe noi înșine. A sosit timpul să
conștientizăm că am ajuns la un moment zero”, a
anunțat profesorul Călin Felezeu ajungerea
românilor la ”fundul curbei” punct de trecere obli-
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Elevii de la ”Andrei
Șaguna” au colectat
cele mai multe premii
de ”Pe urmele sfinților”

se va amuza de la un capăt la
altul”, dă asigurări Ovidiu Crișan.
Interpretul personajului principal,
actorul Vali Popescu, a apreciat că
rolul John Smith este unul foarte
solicitant. ”Este cel mai complex
personaj pe care-l interpretez de
când joc la Turda”, consideră Vali
Popescu.
Din distribuţia spectacolului cu
piesa ”Bigamul II” mai fac parte
Călin Mihail Roajdă (Gavin
Smith), Alexandra Dușa / Raluca
Radu (Vicky Smith), Doina
Șoproni (Barbara Smith), Dorina
Nemeș (Mary Smith), respectiv
Marian Negrescu / Miron Cornel
(tatăl).
Premiera spectacolului cu piesa
”Bigamul” a avut loc sâmbătă, 2
decembrie, de la ora 19, la sala de
spectacole a Teatrului Aureliu
Manea, din Turda, Piața Republicii nr. 52. Spectacolul se reia
două zile mai târziu, luni, 4
decembrie, în același loc și de la
aceeași oră, 19.

Turda liberală, lansată pe orbita spațiului public

Î
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gatoriu în drumul spre dezvoltare și bunăstare, indicat de Ion Iliescu cu 28 de ani în urmă. Soluția pentru
reînceperea urcușului pe versanții ce duc înspre
renașterea națiunii române o reprezintă ”redescoperirea și revitalizarea conștiinței naționale”, a indicat drumul de urmat istoricul Călin Felezeu.
La evenimentul lansării, în spațiul public, a
asociației Turda Liberală a participat publicistul Ion
Novăcescu, organizatorul seriei de dezbateri de la
”Berăria culturală clujeană”. După ce a vorbit
asistenței despre contribuția Partidului Național
Liberal la înfăptuirea României Mari, publicistul Ion
Novăcescu, fost student al profesorului Călin
Felezeu, și-a prezentat cartea ”Ion I.C Brătianu –
concepție și management politic”.
În aceeași ordine de idei, profesorul Ciprian
Rigman, doctor în istorie, membru al PNL Turda
și-a prezentat volumul ”Școala elementară confesională din Episcopia Greco-Catolică de Gherla, la
mijlocul secolului al XIX-lea (1856-1868)”.
Alături de profesorul dr. Ciprian Rigman, la
eveniment au participat Cristian Felezeu, Marius
Riter și dr. Igor Cojocaru, de asemenea reprezentanți
ai PNL în Consiliul local Turda. Alături de ”capii”
liberalilor turdeni s-a aflat și președintele organizației locale a PNL, avocatul Nicolaie Giurgiu.
Organizația liberalilor din Câmpia Turzii a fost
reprezentată la evenimentul desfășurat miercuri, 29
noiembrie, la hotelul Sun Garden, de către primarul
Dorin Lojigan, viceprimarul Sabin Ghemeș, respectiv Iosif Antal, reprezentant al PNL în forul deliberativ din Câmpia Turzii.

Emil HĂLĂŞTUAN
La cea de-a cincea ediție a
concursului școlar ”Pe urmele
sfinților” cele mai multe premii,
cinci, au revenit unor elevi de la
Școala Gimnazială ”Andrei
Șaguna” din Turda, gazda competiției. Două premii întâi au
obținut pentru ”Andrei Șaguna”
elevele Alexandra Crai, care a
câștigat concursul de grafică,
rezervat elevilor din clasele IIIIV și Maria Morar, care împreună cu Lorena Selena Mărginean,
de la Școala Gimnazială ”Mihai
Viteazul” din Câmpia Turzii, au
împărțit primul loc la aceeași
secțiune de grafică, în proba
rezervată elevilor din clasele V-VI.
Ceilalți câștigători ai ediției a
cincea a concursului ”Pe urmele
sfinților” învață la școlile ”Horea,
Cloșca și Crișan” din Turda
(Luiza Oros – pictură, clasele IIIIV), ”Teodor Murășanu” din
Turda (Iarina Bucur – pictură, VVI), Simion Balint, din Copăceni
(Sorina Lar – pictură, VII-VIII),
la Liceul teoretic ”Pavel Dan”
din Câmpia Turzii (Denisa Bocoș
- pictură, VII-VIII) respectiv la
Școala Gimnazială ”Ioan Bujor”
din Petreștii de Jos (Marius Morovan, secțiunea power-point).
Printre laureații celei de-a cincea
ediții a concursului ”Pe urmele
sfinților” s-au numărat elevi de la
școlile Avram Iancu, din Turda,
respectiv de la școlile gimnaziale
din Viișoara, Luna, Luncani,
Călărași, Tureni și Moldovenești.
La concurs, desfășurat pe trei
secțiuni: pictură, grafică și
power-point, au participat 110
elevi, îndrumați de 25 de cadre
didactice. Concurenții învață în
clasele III-VIII, la 16 şcoli (opt
de la oraș, opt de la sate).

Din echipa organizatorilor, condusă de către directorul Școlii
Gimnaziale ”Andrei Șaguna” din
Turda, prof. dr. Olga Morar, au
făcut parte prof. înv. primar
Cristina Oţel, împreună cu profesorii Carmen Avramescu, Monica Ciotlăuş, Gabriela Mureşan,
Miuța Ambruşan, Ioana Moldovan, Stanca Iurean, Liviu Jişa,
Mia Secanu și Gia Burian.
”Dorinţa de a găsi împreună
bucuria vieții și de a păstra
credinţa curată, ne-a determinat
ca, în acest an, în cadrul concursului interdisciplinar “Pe urmele
sfinţilor” să zugrăvim chipul plin
de duioşie, bunătate şi blândeţe
al Sfântului Ierarh Nicolae,
Moșul cel darnic, pe care copiii îl
așteaptă nerăbdători cu ghetuțele
lustruite. Pe Sfântul Nicolae ne
propunem să-l avem ca exemplu
în aceste vremuri în care vedem
în jurul nostru atâta durere, atâta
suferinţă. De la persoana Sfântului fiecare să învăţăm în primul
rând să fim mai buni, să avem
îndrăzneală în a ne mărturisi
credinţa vie, de a fi un izvor de
mângâiere şi odihnă pentru
aproapele nostru”, a spus, în
deschiderea evenimentului, prof.
dr. Olga Morar, directorul Școlii
Gimnaziale ”Andrei Șaguna”.
A urmat cuvântul de învățătură
rostit de către preotul Grigore
Marchiș, apoi povestirea narată
de către preotul Marius Cocan,
pe care elevii au trebuit să o
redea în creaţiile lor artistice.
Momentul a fost înfrumuseţat de
un scurt recital de colinde şi pricesne, prezentat de elevii clasei a
V-a A, de la Şcoala Gimnazială
„Andrei Şaguna” îndrumaţi de
profesoara Carmen Avramescu,
împreună cu Maria Cocan, absolventă a școlii ”Andrei Șaguna”.
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1 Decembrie –Ziua Naţională a României,
prilej de sărbătoare şi recompensare
a poliţiştilor merituoşi
C

agent-șef adjunct de poliție
Cristian Virgil MOLDOVAN,
din cadrul Poliției municipiului
Câmpia Turzii.

u prilejul Zilei Naţionale a României - 1
Decembrie, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, 15 de poliţişti din
cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Cluj au fost
recom-pensaţi cu avansarea în
gradul profesional următor
înaintea îndeplinirii sta-giului
minim.

În gradul de agent principal de
poliție a fost avansat agent de
poliție Darius Iuliu RAITA
din cadrul Poliției municipiului Turda.
În cadrul ședinței festive
polițiștii au fost felicitați de
șeful inspectoratului, care a
precizat că fiecare poliţist
contribuie esenţial la creşterea
performanţei serviciului poliţienesc şi a prestigiului instituţiei, în măsura în care rezultatele foarte bune obţinute în
plan profesional sunt dublate
de un comportament civic
exemplar.

Aceștia, 7 ofițeri și 8 agenți de
poliție, s-au distins prin profesionalism şi rezultate foarte
bune în activitatea profesională.
La festivitatea de avansare au
participat și familiile polițiștilor.
În gradul de agent-șef de poliție
a fost avansat, din zona noastră,

EXTRAS DIN SENTINŢA PENALĂ NR. 332/27.09.2017
A JUDECĂTORIEI TURDA, DEFINITIVĂ PRIN NEAPELARE
ÎN DATA DE 24.10.2017

P

rin rechizitoriul nr. 1246/P/2015 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, înregistrat în data de
14.09.2016 , cu numărul 4946/328/2016 la
Judecătoria Turda, a fost trimis în judecată
inculpatul Bocoş Virgil - pentru săvârşirea
infracţiunii de conducerea unui vehicul sub
influenţa alcoolului sau a altor substanţe,
prevăzută de art. 336 al. 1 din Codul penal.
S-a reţinut, în esenţă, că inculpatul Bocoş
Virgil, la data de 04.09.2016, în jurul orelor
18:00, a condus autoturismul marca Dacia,
cu nr. de înmatriculare CJ-09-PCL pe DJ
150, pe raza comunei Viişoara, jud. Cluj,
având la momentul prelevării probelor
biologice îmbibaţii alcoolice de 1,95 ‰ şi
respectiv 1,80 ‰ alcool pur în sânge
S-au avut în vedere urmatoarele probe: proces-verbal de constatare a infracţiunii (f.68); rezultat etilotest (f.9); cerere de analiză
şi buletin de examinare clinică (f. 12-14);
buletin de analiză toxicologică-alcoolemie(
f.18), declaraţiile inculpatului ( f.21-23),
declaraţie martor (f.24)
Prin incheierea penală din data de
31.08.2017 s-a dispus începerea judecâţii
conform art 346 alin 1 Cod de procedură
penală.
În şedinţa publică din data de 27.09.2017,
inculpatul a declarat ca a comis fapta de
care este învinuit, nu doreşte administrarea
altor probe, fiind de acord cu cele administrate în cursul urmăririi penale.(f 10).
După ascultarea inculpatului, a avocatului
său şi a procurorului s-a încuviintat aplicarea art 374 alin 4 Cod de procedură
penală.
Inculpatul a depus recomandare (fila 11).
Analizand materialul probator al cauzei,

tinand seama de procesul verbal de
constatare a infracţiunii (f. 6), buletin de
analizǎ toxicologicǎ-alcoolemie (f. 18);
declaraţiile inculpatului (f. 21, 23); s-a retinut ca in data de 04.09.2016, ora 18,02
inculpatul a condus autoturismul cu nr. de
înmatriculare CJ 09 PCL pe DJ 150, în loc
Viişoara. A intrat în coliziune cu o staţie de
transport persoane, pe care a deteriorat-o.
În urma recoltarii probelor biologice, s-a
stabilit ca inculpatul prezenta o alcoolemie
de 1,95 g/l la ora18,50, respectiv de 1,80 g/l
la ora 19,50.
Inculpatul a recunoscut comiterea faptei,
arătând că a consumat băuturi alcoolice in
ziua respectivă.
Fapta inculpatului care, în data de
04.09.2016, a condus pe drumul public un
autovehicul, având o alcoolemie peste limita de 0,8 g/l constituie infracţiunea de conducere cu alcoolemie prev de art 336 alin 1
Cod penal.
Inculpatul a comis infractiunea cu intenţie,
cunoscând că a consumat băuturi alcoolice,
dorind să se deplaseze pe drumul public.
La individualizarea judiciară a pedepsei,
instanta a avut în vedere, la stabilirea
pedepsei, prevederile art 396 alin 10 Cod
de procedură penală, art 74 Cod penal
ţinând seama de următoarele aspecte:
inculpatul a fost sincer, nu are antecedente
penale (comportamente fireşti în societate,
nefiind nevoie a fi recompensate prin
reţinerea drept circumstanţe atenuante), a
avut o alcoolemie foarte mare, a produs un
incident rutier.
Instanţa a ţinut seama şi de concluziile
buletinului de examinare fizică, conform
carora inculpatul prezenta manifestări normale, ceea ce poate reflecta o obisnuinţă a
organismului cu consumul de băuturi
alcoolice f 14.

În consecinţă, prin sentinţa penală nr
332/2017 a Judecătoriei Turda, în baza art.
art 336 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art
374 alin 4 Cod de procedură penală, art 396
alin 10 Cod de procedură penală, conducere cu alcoolemie a fost condamnat
inculpatul Bocoş Virgil – la o o pedeapsă de
1 an 9 luni inchisoare.

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea
locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte
5zile
d) să comunice schimbarea locului de
muncă;
e) să comunice informaţii si documente de
natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.

Instanţa nu s-a putut orienta spre aplicarea
dispoziţiilor art 83 Cod penal, amânarea
aplicării pedepsei, având în vedere natura
infracţiunii de pericol abstract, incriminarea urmărind înlăturarea de pe drumul
public a pericolului potenţial pe care il
reprezintă, pentru ceilalţi participanti la
traficul rutier, orice conducător auto care a
consumat băuturi alcoolice..

Conform art 93 alin 2 lit b Cod penal a fost
obligat inculpatul să urmeze un curs de
reintegrare socială derulat de Serviciul de
Probaţiune Cluj ori organizat în colaborare
cu instituţii din comunitate

Deoarece pedeapsa este mai mică de 3 ani
inchisoare, inculpatul nu are antecedente
penale, şi-a manifestat acordul de a presta
munca neplătită în folosul comunitatii, iar
instanţa a apreciat că aplicarea pedepsei
este suficientă pentru reeducarea inculpatului şi chiar fără executarea pedepsei,
inculpatul nu va comite alte infracţiuni, în
baza art 91 Cod penal a dispus suspendarea
sub supraveghere a executarii pedepsei
pentru 3 ani 6 luni termen de supraveghere
stabilit potrivit art 92 alin 2 Cod penal si a
atras atentia inculpatului asupra prevederilor art 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei.
Potrivit art 93 alin 1 Cod penal a fost obligat inculpatul la următoarele masuri de
supraveghere prev de lit a-e, datele fiind
comunicate Serviciului de probaţiune de pe
lângă Tribunalul Cluj:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune
de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate
de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de
probaţiune desemnat cu supravegherea sa

In baza art 93 alin 3 Cod penal a fost obligat inculpatul la 60 zile muncă în folosul
comunităţii, fără plată, la Primăria Turda,
ori la Primăria Câmpia Turzii.
În baza art 66 alineat 1 litera i Cod penal
s-a aplicat pedeapsa complementară a
interzicerii, pentru 1 an a dreptului de a
conduce autovehicule, având în vedere
necesitatea ca inculpatul să conştientizeze
gravitatea comportamentului său ilicit,
pedeapsa principală completându-se cu cea
complementară.
În baza art 65 Cod penal, art 66 alineat 1 litera i Cod penal s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a conduce
autovehicule.
Conform art 70 Cod penal s-a aplicat
pedeapsa complementară a publicării, o
singură dată, în extras a hotărârii de condamnare, pedeapsa complementară urmând
să prevină atât comiterea de noi infracţiuni
similare de către inculpat, cât şi prevenirea
comiterii de astfel de infracţiuni de către
alte persoane
In baza art 274 alin 1 Cod de procedură
penală, a fost obligat inculpatul la 500 lei
cheltuieli judiciare către stat.

ZIARUL 21

Poliția Locală Câmpia Turzii
dotată cu maşină nouă
Sergiu JUCAN

D

upă ce poliția locală de
la Câmpia Turzii a fost
înființată în urmă cu
mai mulți ani, însă fără poliţişti
locali, noua administrație a luat
taurul de coarne, iar după ce din
bugetul local s-au alocat banii
necesari angajării de poliţişti,
precum şi bani pentru funcţionarea poliției locale, au urmat, în
vara acestui an, concursurile de
angajare a polițiștilor locali.
Nevoia de polițiști locali este una
mare, ținând cont de faptul că
poliția Câmpia Turzii funcţionează cu un număr insuficient de
polițiști dat fiind volumul mare de
muncă la care sunt supuși, astfel
încât de cele mai multe ori ei sunt
depășiți de situații.
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Punctul cel mai important al
poliției locale de la Câmpia Turzii
nu este acela de a crea "concurenţă" poliției, ci acela ca să vină,
în completarea activităților pe
care poliția din municipiu le are,
astfel încât în prima fază, poliția
Câmpia Turzii, împreună cu
poliția locală au făcut patrule
mixte care până la urmă veghează
la liniștea noastră, a tuturor.
În urmă cu aproximativ două luni,
Ziarul 21 scria despre dotarea
polițiștilor locali cu uniforme
demne de poziția pe care o ocupă,
însă nevoile unui serviciu profesionist (până la urmă, totuşi, fiind
vorba de un municipiu) nu se
opresc aici.
În planurile administrației de la
Câmpia Turzii au intrat achizi-

ționarea unui sistem de supraveghere, a unui dispecerat, plus
staţii de emisie receptie dotate cu
camere de filmat, dar cel mai
important a unui autovehicul, cel
existent fiind unul depășit atât de
ani, dar și din punct de vedere
tehnic.
Zilele acestea, Locală Câmpia
Turzii a fost dotată cu un Duster,
astfel poliţiştii locali de la Câmpia
Turzii intră în rândul colegilor din
orașele mai mari ( Turda, Cluj,
etc).

Luna noiembrie cu noroc la Tabaco

www.ziarul21.ro

Jurnalistul Grigore
Cartianu şi-a prezentat
cartea “600.000”
la Câmpia Turzii

Denisa MĂRGINEAN
Cunoscutul jurnalist Grigore Cartianu a poposit vineri, 1 decembrie,
la Câmpia Turzii pentru a-şi prezenta cea mai nouă carte "600.000",
o carte cu un subtitlu edificator “Fenomenul #Rezist. Povestea celei
mai ample rezistențe civice din istoria României”.
Grigore Cartianu și-a lansat volumul la Târgul de carte Gaudeamus de
la București iar acum se află într-un turneu național de trei săptămâni
prin Ardeal, Banat, Oltenia și Muntenia.
Venit tocmai de la Alba Iulia, unde avea de gând să rămână întreaga
zi, Grigore Cartianu a recunoscut în faţa celor prezenţi că a fost plăcut
impresionat de deschiderea pe care a găsit-o la Câmpia Turzii şi a
acceptat invitaţia primarului Dorin Lojigan de a fi alături de cei
interesaţi să-l cunoască şi să-i citească lucrările.
“600.000” este considerată o carte-manifest în care se regăsesc cei
600.000 de protestatari din duminica istorică de 5 februarie 2017, un
pamflet usturător dar şi un elogiu adus celor peste 600.000 de români
care au înfruntat gerul iernii pentru a-și exprima liber punctul de
vedere cu privire la Ordonanța 13.
Pe 5 februarie 2017, peste 600.000 de oameni au ieşit din case în toată
ţara, peste 250.000 fiind la Bucureşti, în Piaţa Victoriei. Ardealul a
avut, de asemenea, un cuvânt de spus, Cartianu subliniind ecoul
important care a venit dinspre Ardeal, în Sibiu, Cluj-Napoca şi
Timişoara numărul protestatarilor fiind unul impresionant.

Sergiu JUCAN

T

abaco, prima tutungerie din Câmpia Turzii,
și-a premiat câștigătorii lunii noiembrie.
Astfel: Pop Dalia din Hădăreni, Boca
Lavinia din Luna și Pop Nadia din Ploscoș au fost
fericitele câștigătoare a unui set de 19 farfurii, a unui
uscător de păr și a unui radiator electric.
Bucuria primirii premiilor a fost de nedescris, mai
ales că fericitele câștigătoare s-au aflat la primul lor
câștig.
“Nu-mi vine să cred, când am primit telefonul am
crezut că e o farsă, însă am văzut la Tabaco atâția
câștigători și am știut că am câștigat. E un cadou
frumos de Moș Niculae. Nu am mai câștigat
niciodată până acum. Mi-am făcut un obicei să vin
aici (n.r. Tabaco) să-mi fac cumpărăturile, să-mi

plătesc facturile, și uite acum am și câștigat”, ne-a
declarat una dintre câștigătoare.
“Să fii premiată doar pentru că își faci cumpărăturile
sau că îți plătești facturile este un lucru incredibil.
Nu am mai câștigat niciodată până acum, cu Tabaco
chiar esti norocos”, ne-a declarat o altă câștigătoare.
Poți fi și tu unul dintre câștigătorii nostri, când, în
luna decembrie sunt puse în joc un radiator electric,
un set de 19 farfurii și un cuptor electric.
Regulamentul tombolei este unul simplu, pentru
fiecare bilet loto jucat în agenția noastră, pentru
fiecare factură plătită la noi ori pentru fiecare
cumpărătură de peste 20 lei ori Ziarul 21 cumpărat
de la noi, se oferă câte un talon pentru tombola
lunară. Mai multe taloane, mai multe șanse de câștig.
Succes!

Oamenii din întreaga ţară s-au unit la oră fixă şi au cântat "Deşteaptă-te române", pe harta luptei anticorupţie aflându-se şi municipiul
Câmpia Turzii. Aproximativ 500 de persoane au ales să iasă în stradă
şi gestul lor nu a fost trecut cu vederea. Grigore Cartianu a apreciat
faptul că într-un oraş de dimensiunile Câmpiei Turzii au ieşit în stradă
500 de persoane, în condiţiile în care, spunea jurnalistul, sunt oraşe
mai mari care au rămas inerte.
Senior Editor al cotidianului România liberă şi fost jurnalist sportiv,
Cartianu a trecut în revistă şi celelalte cărţi: „Hora de la miezul
nopţii” (1995 – povestea World Cup, USA 1994) „Hagi” – povestea
vieții celui mai mare fotbalist din istoria României, “Sfârșitul Ceaușeștilor”, „Miracolul din noiembrie” , “Crimele Revoluției”, „Jurnalul
unui puci ratat” “Teroriștii printre noi” și “Cartea Revoluției”.
Participant activ la evenimentele din decembrie 1989, Cartianu s-a
arătat interesat de acele momente şi pentru că informaţiile au fost prea
puţine a simţit că trebuie să facă un pas în acest sens şi a devenit singurul publicist român care a reconstituit în detaliu ultimele zile ale
dictatorului român şi care a demonstrat, cu dovezi zdrobitoare, că
răsturnarea lui Ceauşescu s-a produs printr-o lovitură de stat.
După prezentare, Cartianu a răspuns la întrebări şi apoi a semnat
autografe pe cărţile sale care au putut fi procurate la faţa locului.
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EDITORIAL
România de dincolo de gard
Emil HĂLĂŞTUAN

A

cum, la 99 de ani după
Marea Unire, din cauza
exodului populației în
căutarea destinațiilor unde ar
putea trăi o viață respirabilă,
România deține tristul record de
țară furnizoare a celui mai mare
număr de emigranți, în timp de
pace. După unele surse, peste 3,5
milioane de cetățeni români, după
altele, peste 4 milioane au părăsit
țara pentru că au ales să trăiască în
altă parte.
Dacă din Siria, măcinată de război
civil, din cauza gloanțelor și a
bombelor au fugit din țară circa 5
milioane de oameni, sărăcia și
lipsa premiselor unei redresări
economice au alungat din România un număr comparabil de
cetățeni.
De ce au plecat românii din țară?
La posibilele răspunsuri ce se pot
da acestei întrebări ar trebui să
reflecte politicienii. De ce acum,
la 99 de ani de la Marea Unire și
în ajunul sărbătoririi Centenarului
României, țara se află în situația
unui vapor ce a intrat la apă și se
află pe cale de a se scufunda?
Oare din ce cauze, de 28 de ani,
de când a pășit, la modul declarativ, pe calea democrației, România nu a reușit să-și convingă
cetățenii că aceasta este sinonimă
cu o cale a bunăstării generale?
Regimuri democratice și economie de piață există și în țările
unde românii plecați în bejenie
caută un trai bun, obținut de pe
urma plății corecte a muncii și o
viață în care să nu simtă, la tot

pasul, presiunea instituțiilor statului precum o ”sabie a lui Damocles” asupra capului lor. Dacă
regimul democratic și economia
de piață din România nu oferă, pe
cale de consecință, condiții
sinonime de trai, rezultă că
acestea diferă de cele întâlnite
aiurea, cu precădere în țările de la
apusul și din nordul continentului
european, iar pentru cei care s-au
încumetat să treacă Atlanticul, din
Canada sau din Statele Unite ale
Americii.
De vreme ce politicienii au
deținut și dețin pârghiile decizionale în statul român, aceștia
poartă răspunderea pentru locul
unde a ajuns România după 28 de
ani de degringoladă prin hățișul
”democrației originale” autohtone. Membrii clasei politice
românești ar trebui să accepte că
năravurile manifestate până acum
se dovedesc falimentare pentru
țară. În 28 de ani, răstimp în care
”la butoane” s-au perindat formațiuni din aproape tot spectrul
politic, de la stânga la dreapta și
viceversa, economia țării a
avansat spre dezvoltare în pas de
rac, nivelul de trai tinde mereu
spre ”fundul curbei” în ciuda
promisiunilor electorale, iar autostrăzile, drumurile și șoselele
necesare pentru asigurarea dezvoltării economice, singura cale
generatoare de bunăstare, se construiesc într-un ritm mult inferior
celui din epoca romană.
În spitale se resimte lipsa medicamentelor și a aparaturii, într-atât încât zilele trecute, într-un
spital din București nu s-a mai
găsit nici anestezic și, după un

statu-quo de doi ani, prețurile au
început iar să urce.
În tot acest răstimp, de 28 de ani,
calitatea mereu în descreștere a
procesului educațional a polarizat
și învățământul, la fel ca și societatea: România are o mână de
tineri supradotați, la fel cum are o
mână de oameni suprabogați.
Între cele două categorii și marea
masă, odată cea a adolescenților
care, după absolvirea studiilor,
medii sau superioare știu de toate,
dar nu se pricep la mai nimic, sau
cea a oamenilor care se chinuie să
se mențină la suprafață în marea
de sărăcie ce devine mereu mai
sufocantă, adică aproximativ o
cincime din populația României,
se întinde un segment din ce în ce
mai puțin populat, ce tinde să se
transforme într-o țară a nimănui
ce va pecetlui ruptura definitvă
dintre păturile sociale românești.
În schimb, clientela politică s-a
dezvoltat armonios, precum în
basme Făt-Frumos, într-un an cât
alții în șapte! Metoda politicienilor, care dispun așezarea în
posturile din instituțiile administrației publice a unor oameni,
aleși după criterii de competență
stabilite de partidele ce dețin
”pâinea și cuțitul” a transformat
”serviciile la stat” într-o monedă
pentru plata voturilor necesare
menținerii în fruntea mesei
bucatelor bugetare, din care se
înfruptă aleșii. Numai așa se
explică paradoxul creat în
România, unde, în ciuda informatizării instituțiilor statului, proces
ce a costat sume de ordinul, poate,
al miliardelor de euro, per ansamblu, numărul angajaților la buget

se află într-o continuă creștere. Și,
pentru a completa tacâmul, calitatea serviciilor oferire populației
de către aceleași instituții se află
în descreștere. Și masa salariaților
din sectorul economic privat
suportă o presiune mereu crescândă a dărilor destinate să asigure fondurile bănești necesare
întreținerii clientelei politice,
mereu mai stufoase. De aci
rezultă puterea de cumpărare
mereu mai scăzută a unor salarii
șubrezite de foamea de bani a
”statului” ce s-a gândit ”să jupoaie oaia, iar apoi să-i tundă lâna”.
Pe lângă toată sărăcia, cu toate
problemele sale, mereu mai
numeroase și mereu mai fără
soluții de care se izbește, din ce în
ce mai des, marea majoritate a
locuitorilor României, politicienii, sursa, fără echivoc a acestor
rele, se străduiesc să le facă viața
imposibilă concetățenilor, în fel și
chip. Conștienți că plusul de imagine aduce voturi, ceea ce se traduce prin locuri cât mai aproape
de ciolan, capii partidelor își
îmbulzesc chipurile, de-a dreptul
cu nerușinare, în mintea, ochii,

urechile și sufletul poporului. ”Că
amărăștenii de ieri și de azi sunt
alegătorii de mâine”. În rest, ce
mai contează?
Multă vreme, nu am înțeles și nu
am aprobat reacțiile, uneori
colerice, ale românilor din diaspora, vizavi de cele ce se petrec în
țară. Însă, pentru aceia, odată ce
au un termen de comparație, odată
ce pot raporta coordonatele democrației la un alt sistem de referință
decât cel autohton, reacțiile,
despre care continui să cred că nu
toate izvorăsc din suficiente argumente viabile, nu mi se mai par
deloc deplasate.
Și, dacă se ia în considerare
numărul, de ordinul milioanelor,
al românilor ce trăiesc în alte țări,
iată, se conturează existența altei
Românii, a celei ”de dincolo de
gard”. O Românie paralelă, ce se
înfiripă într-un spațiu ale cărui
granițe, după aderarea României
clasice la Uniunea Europeană nu
se mai constituie în opreliști, dar
de care, mulțumită, în primul
rând, clasei politice autohtone, ne
desparte aproape totul.
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LUNI - CIORBĂ DE FASOLE BOABE
- ŞNIŢEL DIN PIEPT DE PUI
- CARTOFI ŢĂRĂNEŞTI
- SALATĂ DE CEAPĂ
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MARŢI - CIORBĂ A LA GREC
- CEAFĂ DE PORC LA GRĂTAR
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Turda: Peste 1000 de participanți la manifestările
de 1 Decembrie

Emil HĂLĂŞTUAN

C

u ocazia sărbătoririi a 99
de ani de la Unirea
Transilvaniei cu țara,
eveniment prin care, la 1 Decembrie 1918 s-a întregit România, la
Turda s-a consemnat un record de
participare a populației orașului la
ceremonia oficială.
La slujba religioasă, discursurile
oficiale, ceremonia depunerii de
coroane și la defilarea Gărzii
militare, completată în acest an cu
defilarea unor formațiuni ale Poliției, Poliției locale, și Detașamentului de Pompieri din Turda,
desfășurate vineri, 1 decembrie,
cu începere de la ora 12, la
Monumentul Eroilor din fața
Catedralei Ortodoxe Române, din
centrul Turzii, au asistat circa o
mie de persoane.
Seria discursurilor tradiționale în
astfel de prilejuri a deschis-o primarul Turzii, Cristian Matei.
Acesta a spus că pentru anul
viitor, când se va sărbători un
secol de la Marea Unire, la Turda
se vor desfășura peste 100 de
manifestări dedicate sărbătoririi
Centenarului României.

Mesajul primarului Cristian
Matei: „A venit ziua în care
spunem din suflet şi răspicat: LA
MULȚI ANI, ROMÂNIA! La mulți
ani, tării noastre iubite! Trăim cu
emoție şi bucurie acest moment în
care se împlinesc 99 de ani de la
Marea Unire din 1918 şi păşim
oficial în anul Centenarului! Un
an de sărbătoare, un an în care
vom reflecta cu toții, mai cu
seamă, asupra unității şi a iubirii
de țară! Un an în care vom
celebra prima sută de ani a
României!
Pregătim în acest scop, pentru
anul care urmează, peste 100 de
evenimente, alese şi gândite de o
comisie specială. Încă de acum
aproximativ două luni, Primăria
Municipiului Turda a organizat
întâlniri săptămânale cu personalități din viața social-culturală a
Turzii, artişti, scriitori, oameni de
literatură, profesori universitari
şi reprezentanți ai instituțiilor
culturale din Turda şi am primit
sugestii şi propuneri din partea
tuturor celor care au dorit să se
implice în acest proiect. Rezultatele acestor întâlniri sunt spectaculoase! Chiar astăzi vom publica
o parte din evenimentele pe care

le vom dedica României în anul
Centenarului!
Astăzi şi în tot anul care urmează,
vom fi cu gândul şi cu sufletele
alături de compatrioții noştri, de
românii plecați peste hotare, de
toți cei care s-au jertfit pentru
integritatea şi prosperitatea țării
noastre! Ne cinstim eroii şi ne
rugăm pentru odihna lor veşnică.
Dragi români, dragi turdeni, mă
bucur să constat că suntem tot
mai uniți! În urmă cu un an, exact
în acest loc, în data de 1 decembrie, v-am îndemnat să ne unim,
să ne autodepăşim şi să ne
implicăm cu toții ca acest oraş să
se dezvolte şi să reflecte idealul
pe care ni-l dorim. Consider că
suntem pe drumul cel bun, iar
eforturile noastre vor da roade
bogate! Pentru că iubim Turda,
iubim România! La mulți ani
tuturor românilor, LA MULȚI
ANI, ROMÂNIA!!!”
Despre semnificația unirii din
1918, pecetluită prin proclamația
de la Alba Iulia, semnată de cei
1228 de delegați ai localităților
din Transilvania, ce au exprimat
voința românilor trăitori dincoace

de munți, de a se uni cu țara, au
mai vorbit deputatul Cristina
Burciu, parlamentar social-democrat și comandantul Garnizoanei
Turda, locotenent-colonel Vasile
Chitrici.
Printre delegațiile care au depus
coroane de flori la Monumentul
Eroilor Români, căzuți în cel
de-al doilea război mondial, s-au
aflat cele ale Camerei Deputaților,
autorităților publice locale,
Primărie și Consiliul local, ale
unor instituții ale statului reprezentate la Turda, precum armata și
poliția, ale Poliției locale, Detașamentului de Pompieri, ale liceelor, școlilor și grădinițelor din
oraș, precum și ale unor organizații neguvernamentale, precum
Centrul Rațiu pentru Democrație
și ale partidelor politice cu filiale
la Turda.
Din acestea din urmă s-au remarcat, prin numărul mare de participanți, organizațiile PSD și PNL
Turda, urmate de celelalte formațiuni reprezentate în forul deliberativ local, respectiv Partidul
Mișcarea Populară, ALDE și
PRM. Au mai depus coroane o
delegație a Partidului Național

Țărănesc Creștin-Democrat și una
ce a reprezentat la manifestări
filiala locală a Partidului România
Unită.
Ceremonia dedicată sărbătoririi a
99 de ani de la unirea Transilvaniei cu țara, act ce a desăvârșit
înfăptuirea României Mari, s-a
încheiat cu defilarea gărzii militare, alcătuită din ostași de la
batalioanele 3, Artilerie aeriană,
respectiv 815 Mihai Vodă, tancuri, încartiruite în Garnizoana
Turda.
În premieră, la ediția din acest an
a manifestărilor organizate la
Turda cu prilejul Zilei Naționale a
României, sărbătorită la 1 decembrie, alături de detașamentele
militare au defilat și efective ale
Poliției municipale, Poliției locale
și a detașamentului de Pompieri,
din cadrul unității locale a
Inspectoratului Județean pentru
Situații de Urgență ”Avram
Iancu” din Cluj.
De la ora 15, manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a
României, au continuat cu programul artistic, ce s-a desfășurat în
Parcul Teilor, din cartierul Oprișani.
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Ziua Îngerilor, la Câmpia Turzii
P

rimăria şi Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii, vă
invită să participaţi la „ZIUA
ÎNGERILOR”, eveniment anual dedicat
persoanelor cu dizabilități şi nu numai, sub
egida “Zilei Internaţionale a Persoanelor cu
Dizabilităţi”. Acțiunea se desfășoară în data
de 4 decembrie 2017, ora 16.00, în Sala de
Spectacole “Mircea Mihășan” a Palatului
Cultural “Ionel Floașiu” și este organizată
de către Serviciul Public Local de Asistență
Socială din cadrul Primăriei Municipiului
Câmpia Turzii.
Scopul evenimentului este de a celebra
copiii speciali din comunitatea noastră și de
a reduce gradul de marginalizare a persoanelor cu dizabilităţi, prin conştientizarea
calităţilor şi abilităţilor acestora. Cu această
ocazie, cei prezenți vor avea oportunitatea
de a vedea dincolo de toate barierele
societății - OMUL. Este totodată o ocazie
pentru schimbarea atitudinii față de cei
diferiți, prin eliminarea barierelor și implicarea lor în toate domeniile de activitate.
Unul dintre obiectivele Serviciului Public
Local de Asistență Socială este de a asigura la nivel local, aplicarea strategiilor de
asistență socială pentru toate categoriile de
persoane aflate în nevoie și de a se implica

În cadrul acțiunii de la Câmpia Turzii,
organizatorii au pregătit un spectacol de
teatru pentru copii, unde Moș Nicolae,
Spiridușii și Crăciunițele vor face ca
întâlnirea să fie una de neuitat, dar mai ales,
vor produce multă bucurie persoanelor care
reușesc să rămână mereu vesele în ciuda
dificultăților de care au parte.
„Prin intermediul acestui eveniment,
administrația locală a Municipiului Câmpia
Turzii dorește să contribuie la schimbarea
mentalităţii societății şi la reducerea
riscului de excludere socială a persoanelor
cu dizabilităţi.

în prevenirea și combaterea marginalizării
sociale.

reafirmare a valorilor şi drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi.

Încă din anii 1970, Organizaţia Naţiunilor
Unite a adoptat o serie de declaraţii privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, iar
începând cu anul 1992, ziua de 3 decembrie
a fost recunoscută drept ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI. Astfel, această zi este
cunoscută la nivel internaţional drept o zi
plină de semnificaţie, un prilej de

Conform tradiţiei, „Ziua Îngerilor” este un
moment de puternică încărcătură emoţională şi gânduri alese pentru copiii și tinerii
deosebiţi care luminează viaţa. Este un
moment în care ne îndreptăm atenţia către
persoanele cu nevoi speciale, pentru care
întreaga comunitate are oportunitatea de a
creea un mediu prietenos bazat pe toleranță
și acceptare.

Avem în comunitatea noastră astfel de
oameni creativi, care ne impresionează
mereu, ne sensibilizează și ne oferă
exemple de o profunzime fără margini. Imi
doresc ca toți cei care trăim împreună, aici,
la Câmpia Turzii să realizăm faptul că
aceste persoane reprezintă o resursă de
valoare şi în niciun caz o povară pentru
comunitate. Vă îndemn, să veniți pe data de
4 decembrie 2017, ora 16:00, în Sala de
Spectacole „Mircea Mihăşan” a Palatului
Cultural „Ionel Floaşiu”, la această
sărbătoare a bucuriei şi a speranţei” afirmă
primarul Municipiului, Dorin Nicolae
LOJIGAN.

Târgul de Crăciun!
P E N T R U N O I PA C I E N T U L C O N T E A Z Ă !
CENTRUL MEDICAL PRIVAT CLINIC MED DIAGNOSIS
DOTAT CU APARATURĂ MEDICALĂ DE ULTIMĂ
GENERAŢIE, VĂ PUNE LA DISPOZIŢIE CABINETE
MEDICALE DE:
- CARDIOLOGIE-ECOGRAFIE DOPPLER,
TEST DE EFORT ŞI MONITORIZARE HOLTER
- GINECOLOGIE-ECOGRAFIE
- GASTROENTEROLOGIE-ENDOSCOPIE
- NEUROLOGIE-ELECTROMIOGRAFIE
- DERMATOLOGIE
- UROLOGIE
- MEDICINA MUNCII.
TOT AICI BENEFICIAŢI DE CEL MAI PERFORMANT
COMPUTER TOMOGRAF DIN ORAŞ,
OPERAT ÎN PARTENERIAT CU
CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA.
SĂLI DE AŞTEPTARE CIVILIZATE, MEDICI SPECIALIŞTI
RENUMIŢI, ECHIPAMENTE PERFORMANŢE - TOTUL
SUB COORDONAREA DOCTORULUI FLORIN PELEA.
DOAR LA CLINIC MED DIAGNOSIS BENEFICIAŢI ACUM
DE SERVICII MEDICALE DE SIGURANŢĂ
ÎN TRANSPORTURI.

PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI
DE LA PROFESIONIŞTI!
CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADA LIANELOR 13
TELEFON: 0264.30.60.22

În data de 5 decembrie, de la ora 16.30, toți turdenii sunt așteptați în Parcul Central,
unde vom da împreună startul unuia dintre cele mai frumoase evenimente ale anului.
Vă așteptăm împreună cu familia să vă bucurați de magia care va cuprinde acest loc, de
atmosfera de sărbătoare, de aromele de vin fiert cu scorțișoară, de minunatele și Sfintele
cântece ale iernii, de statuile vivante, produsele tradiționale și de toate surprizele pe
care vi le-am pregătit! Îi anunțăm pe această cale pe toți părinții și pe toți copilașii că
Moș Nicolae ne va face o vizită și le va aduce bucurie, zâmbete și cadouri tuturor
copiilor care au fost cuminți.
Programul complet al Târgului de Crăciun Turda din data de 5 decembrie:
16.30 - Deschiderea Târgului de Crăciun
17.00 - Spectacol de lasere
17.15 - Aprinderea iluminatului ornamental în Parcul Central
17.20 - Colind din Maramureş – Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare
- Grupul Vocal Tradiţional Horitoarele
18.20 - Recital de colinde internaţionale – Fanfara Opera Vox
Căsuţa lui Moş Crăciun
18.00 - Întâlnirea copiilor cu Moş Nicolae
Târgul de Crăciun va funcționa până la finalul lunii decembrie. Ne dorim să putem
deschide și patinoarul în data de 5 decembrie, însă temperaturile ridicate pentru această
perioadă ne îngreunează puțin această misiune. Programul pregătit pentru întreaga
perioadă va fi afișat pe site-ul Primăriei Municipiului Turda și pe pagina de facebook
Târgul de Crăciun Turda.
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Manifestări prilejuite de Ziua Naţională a
României, 1 Decembrie 2017, la Câmpia Turzii

Sergiu JUCAN

M

anifestările prilejuite de Ziua
Naţională a României, 1
Decembrie 2017, au debutat la
orele 12.00 la Monumentul Comemorativ
al Ostaşilor Români, în Parcul Central
,,Ionel Floaşiu”. Acolo a fost întâmpinat
Comandantului Bazei 71 Aeriană „General
Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii, după
care a fost intonat Imnul de Stat al
României şi s-a ţinut o slujbă religioasă
Te-Deum de către un sobor de preoţi civili
şi preotul militar.
Dorin Nicolae Lojigan, primarul
municipiului Câmpia Turzii
a susţinut o alocuţiune:
“Dragi cetățeni, dragi români,
În această zi de mare sărbătoare a
poporului nostru trăiesc împreună cu
dumneavoastră emoția momentului unic,
de amplă însemnătate istorică și mândria
de a fi ROMÂN.
De fiecare dată Ziua Marii Uniri îndeamnă
la unitate, încredere și speranță, iar faptul
că ne amintim cu recunoștință de
sacrificiul înaintașilor noștri demonstrează

că nu am uitat valorile libertății noastre.
Ziua de 1 Decembrie proclamată: ”Ziua
Națională a României “prin Legea
nr.10/1990 și redată în Constituția Româ
niei, este ziua în care toți românii de
pretutindeni își onorează țara și aduc
omagii generațiilor care s-au sacrificat
pentru libertatea neamului românesc.
Actul istoric scris cu jertfă la 1 Decembrie
1918, la Alba Iulia, ne îndeamnă să credem
că marile idealuri ale națiunii noastre au
fost împlinite cu demnitate, curaj, spirit de
sacrificiu și multă încredere.
Un singur an ne mai desparte de
Centenarul Marii Unirii. 100 de ani de la
momentul când românii au fost uniți, toți
sub coroana de oțel a regelui Ferdinand I.,
când dragostea de neam și de țară a învins
încercările istoriei, opresiunile și anii de
dezbinare. Însă, de fiecare dată națiunea
română s-a ridicat mai determinată, mai
puternică și cu voința de a-și afirma locul
meritat în lume.
Astfel, tot acest parcurs istoric nuanțat cu
experiențe memorabile a determinat

România să-și cunoască idealurile și
obiectivele de viitor, să fie un exemplu de
curaj și pentru alte națiuni.
Mulțumesc Armatei Române, care zilnic își
dedică viața în slujba țării noastre,
militarilor din teatrele de operațiuni pentru
devotamentul și sacrificiul de care dau
dovadă și veteranilor de război care au pus
mai presus dragostea de neam și țară,
decât propria viață.
De 1 Decembrie vorbim despre toți
românii, indiferent unde s-ar afla și chiar
dacă suntem diferiți, valoarea este
elementul ce ne oferă diversitate, atât ca
neam, cât și comunitate. Aceasta ne
determină să lăsăm deoparte orice orgolii
și să ne gândim la ceea ce ne unește ca
națiune.
Cu toții ne dorim ca România să fie o țară
mai dezvoltată, mai puternică și prosperă,
însă toate aceste lucruri sunt posibile
numai dacă fiecare își aduce partea sa de
contribuție în toate domeniile consolidării
democratice.
În calitate de primar al municipiului

Câmpia Turzii, doresc tuturor românilor
sănătate, binecuvântări, unitate și bucurie!
La Mulți Ani România, La Mulți Ani
Campia Turzii!”
A urmat o alocuţiune susţinută de
Comandorul Oatu Marius Mihai, comandantul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil
Ionescu” Câmpia Turzii
Depunerile de coroane s-au făcut pe “Imnul
Eroilor, intonat de Fanfara „Promenada”,
după care s-a desfăşurat defilarea Gărzii de
Onoare a Bazei 71 Aeriană ,,General
Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii.
Începând cu orele 17.00, la sala de
spectacole ,,Mircea Mihăşan” a Palatului
Cultural ,,Ionel Floaşiu” a avut loc o
prezentare de carte, „600.000” a
jurnalistului Grigore Cartianu, urmată de
un spectacol extraordinar ,,Inima României
bate la Câmpia Turzii”
În jurul orelor 20.00, în Parcul Central
,,Ionel Floaşiu” Câmpia Turzii s-a aprins
iluminatul ornamental al sărbătorilor de
iarnă. Ziua s-a încheiat cu un spectaculos
foc de artificii.
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TANIRA

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

petreceri private - 0752-171277

În zona Unităţii militare

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

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

Noi îţi luminăm viaţa!

0748 239 238
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Comunicat de presă
Primăria Turda se pregăteşte pentru Centenarul României

Î

ncepând din luna octombrie,
Primăria Municipiului Turda a
organizat întâlniri săptămânale cu
personalități din viața socialculturală a Turzii, artişti, scriitori, oameni
de literatură, profesori universitari şi
reprezentanți ai instituțiilor turdene:
Remus Filimon – comandant Batalionul
814 Tancuri “Mihai Vodă”, Gabriela
Leoveanu – scriitor și traducător, prof.dr.
Răzvan Mihai Neagu – profesor de istorie
la Colegiul Tehnic Turda, prof. univ. dr.
Călin Felezeu – Universitatea Babeș
Bolyai, Pr. Grigore Marchiș – Parohia
Ortodoxă Turda III, Cristina Burciu – deputat, Valer Moldovan – director Poliția
Locală Turda, Ana Sevan- director Casa de
Cultură Turda, prof.dr. Olga Morar –
director Școala Generală Andrei Șaguna,
Cătălin Grigoraș – director Teatrul Aureliu
Manea, Ovidiu Cosac - regizor, Mircea
Ioan Casimcea – scriitor, Nicolina Halgaș –
director Biblioteca Municipală “Teodor
Murășanu”, Dan Grigoriu – președinte
Societatea Cultural-Patriotică “Avram
Iancu” din România filiala Turda, prof.
Ioan Bembea – fost primar al municipiului
Turda, prof. Dan Zăhan – artist, Leonard
Mărincean – președinte Asociația The Da
Vinci System, Pr. Valentin Guia, Horațiu
Groza – muzeograf la Muzeul de Istorie
Turda, Pr. Marcel Andreica – Parohia
Ortodoxă “Sf. Dumitru” Florești, prof.
Valentin Vișinescu – scriitor, Pr. Marius
Cocan – Parohia Ortodoxă Turda Veche, Pr.
Sebastian Zăhan – președinte Asociația
Turda Tin.
Alături de ei, echipa Primăriei Municipiului Turda a reușit să creeze o listă de
evenimente și acțiuni dedicate Centenarului României la Turda.
Le mulțumim pentru sprijin și implicare
tuturor celor care au inițiat și vor contribui
la aceste proiecte. Vă redăm mai jos lista cu
o parte din evenimentele și acțiunile
propuse:
1. Proiecte de hotărâre pentru - Acordarea
numelui de “Regele Ferdinand” unei străzi
centrale din Municipiul Turda, înființarea

unei distincții – dedicate Centenarului
României
2. Crearea unei pagini web www.centenar.primariaturda.ro
3. Crearea paginii de facebook #CentenarRomânialaTurda
4. România: 100 de ani! Acum încotro? –
competiție națională de discursuri publice
5. Turda sub Drapelul Tricolor - Drapelul
național trebuie să fie în fiecare casă!
Pentru aceste trei culori s-a murit și s-au
făcut ani grei de închisoare! Să ne onorăm
condiția de români prin acest gest de a
expune drapelul național la noi acasă!
6. Ziua Culturii Române - concurs televizat
de cultură generală
7. Ziua Unirii Moldovei cu Țara Românescă – 24 ianuarie - Dezbatere istorică
8. Expoziție de cărți poștale vechi - imagini
Turda colecție personală Răzvan Neagu,
înainte de 1918.
9. Ghid finanțare ONG – propunem o temă,
Centenar România, L 350/2005
10.”Transilvania din cuvinte” - lansare de
carte
11. Lansare de carte – “Formarea elitei
ortodoxe din Transilvania, Banat și
Crișana. Studenți români din Transilvania,
Banat și Crișana la Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universității din Cernăuți
(1875 – 1918)”
12. Ziua Mondială a cărții pentru copii și
tineri - concurs de proză scurtă cu tema:
povești și amintiri din orașul meu, la
Biblioteca Municipală
13. Constituirea Consiliului de Onoare al
Municipiului Turda
- aderare la ALZIAR
- propuneri de noi înfrățiri cu Municipiul
Turda
- aderare la Asociația Localităților Balneare
14. Târgul Național de Carte, Muzică și
Film Românesc la Turda, la Teatrul Aureliu
Manea
15. Eveniment literar/conferință: Rolul
ASTREI în emanciparea culturală a Turzii,
Asociația transilvana pentru literatura
română și cultura poporului român
15. Eveniment literar/conferință: Scriitori
ardeleni cu valoare națională

16. Concert de operă și muzică cultă în aer
liber, în Zona Pietonală a municipiului
17. Campanie de responsabilizare a proprietarilor - curățenie și amenajări în
cimitirele eroilor
18. Memoria Orașului - Alături de cărți,
colecții speciale și documente de arhivă,
instituția apelează la populația orașului
pentru a aduna în custodie amintiri de
familie (brevete și decorațiuni militare,
scrisori de pe front, jurnale de război, cărți
poștale, ilustrate Turda 1918, discursuri ale
unor personalități locale, ploscă militară,
centură, caschetă, uniformă, steag, orice
alte materiale scrise sau obiecte care ar
putea ilustra evenimentele din preajma
anului 1918 la Turda)
19. Festival Național de Folclor la Turda, în
Parcul Central - Construit pe simbolistica
unirii cu invitați din toate provinciile
românești
20. Simpozion Național de Istorie
21. Sfințirea Mănăstirii Mihai Vodă
22. Scena intrării în Cetatea Alba Iulia a
Voievodului Mihai Viteazul - discursul de
peste veacuri al marelui Voievod - Scenă de
film prezentată live și discursul de peste
veacuri al Voievodului Mihai Viteazul,
episod al istoriei reconstituit de 100 de
actori
23. Înfrățiri noi - schimburi de experiențe
de organizat
24. Acordarea Bursei Centenar
25. Inaugurarea simezei urbane - istoria
Turzii - Perete alcătuit din materiale documentare privind istoria cronologică a municipiului
26. Târg de proiecte - Eveniment care
atrage parteneri și investitori în domenii
cheie de dezvoltare ale municipiului și sprijin guvernamental prin programe naționale.
Promovează atuurile și potențialul competitiv al municipiului
27. Amplasarea unui Monument - Statuie
de mari dimensiuni, Mihai Viteazul pe cal
28. Scrisori imaginare de pe front, la
Biblioteca Municipală - a activități de
creație
29. Scrisori de recunoștință pentru cei
plecați - activități de creație – la Biblioteca
Municipală

30. Consemnarea adunării celor 130 de
comune din județul Turda la acea vreme,
pentru alegerea celor 17 delegați pentru
adunarea de la 1 decembrie 1918
31. Piese de teatru (Selecție texte - făcute
de istorici, profesori etc, care vor fi
dramatizate și vor fi prezentate de actori în
spații publice, licee, școli, cu ocazia unor
manifestări literare și în spații neconvenționale – stradale)
32. Camerata Regală – concert extraordinar
dedicat centenarului la Turda
33. În "săptămâna altfel" excursii tematice,
organizarea unor piese cu actori profesioniști și amatori
34. Construirea porților de intrare în oraș
35. Simpozion - Bătăliile lui Avram Iancu
36. Proiecții de Filme Românești - cu dezbateri după vizionare
37. Album cu pictura Catedralei Ortodoxe
Turda - foto și text
38. Reabilitare Parc Mihai Viteazul - POR
5.2.2.
39. Construirea Pavilionului Memorial
Mihai Viteazu
40. Amenajarea Centrului de Informare
Turistică Turda
41. Transfer de "Comori de memorie și
istorie" între generații
42. TURDA - Primele atestări - Expoziție
stradală
43. Proiecte de hotărâre - acordarea titlului
de cetătean de onoare post – mortem unui
nr de 17 persoane, martiri și delegaţi oficiali ai Municipiului Turda la Alba Iulia la
Marea Unire (1 dec 1918) pentru Părintele
Ioan Opriș, martir național, demersuri pentru înaintarea de propunere în vederea
canonizării
44. Unirea Transilvaniei cu România, Ziua
Națională a României - România 100
{1918-2018}
45. Hora Unirii cu turdenii de pretutindeni
46. Film documentar: Turda în ultimii 100
de ani!
47. Expoziția: Turda și Marea Unire
48. Conferințe, texte, articole despre evenimentele care au avut loc în Municipiul
Turda de-a lungul întregului an! Fotografii
și text care arată importanța acestui
centenar în istoria țării și a orașului.

Comunicat de presă
Primăria Turda: Clarificări privind situația Cimitirului Eroilor

A

vând în vedere numeroasele dezinformări apărute
în spațiul public în
ultimele zile, dorim să facem
precizarea că Cimitirul Eroilor și
Capela din Cimitirul Central nu
aparțin Primăriei Municipiului
Turda, motiv pentru care nu există
cadru legal pentru a interveni în
întreținerea sau renovarea lor.
Proprietarii sunt cei care sunt
obligați să desfășoare aceste
acțiuni. Încă de la începutul
anului, administrația locală a luat
toate măsurile pe care le are la
dispoziție pentru responsabilizarea proprietarilor, însă aceștia
nu au avut nicio reacție.
În
baza
sentinței
civile
1171/C/2000 pronunțată de către
Tribunalul Cluj în dosar civil
3608/2000 având ca și obiect

contencios administrativ, precum
și a procesului-verbal de predare
primire nr. 38/01.10.2003, Cimitirul Eroilor și Capela din Cimitirul Central al municipiului Turda aparțin în proprietatea Parohiei
Reformate Turda Veche, Parohiei
Romano-Catolice Turda, Parohiei
Unitariene Turda și Bisericii
Evanghelice Turda, fiecare în cota
de 1/4 parte.
În conformitate cu prevederile art
8 alin (1) al legii 379/2003
privind regimul mormintelor și
operelor comemorative de război
“Mormintele şi operele comemorative de război aparţin fie domeniului public sau privat al statului
ori al unităţilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privată
a persoanelor fizice sau juridice,
precum în cazul de față.”

Articolul 38 al legii 379/2003
stabilește obligațiile proprietarilor
și titularilor dreptului de administrare a cimitirelor eroilor astfel:
“a) să folosească şi să întreţină, în
condiţiile legii, imobilele pe care
se află dispuse morminte şi opere
comemorative de război, astfel
încât acestea din urmă să nu fie
afectate;
i) să asigure integritatea şi protecţia mormintelor şi operelor
comemorative de război pe care le
deţine/administrează, să ia măsuri
pentru apărare împotriva incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare,
restaurare, reparaţii curente şi de
întreţinere a acestora;”
În considerarea obligațiilor legale
pe care le au instituțiile de cult

religios anterior menționate, în
calitate de proprietari, și ținând
cont de semnificațiile zilelor de 9
mai, respectiv Ziua Independenței
României precum și sfârșitul
celui de-al doilea Război Mondial
și Ziua Europei, Municipiul Turda
a transmis o adresă fiecărei unități
de cult religios care are calitatea
de coproprietar, la data de
04.05.2017, prin care li s-au adus
la cunoștință obligațiile legale pe
care le au în calitate de proprietari
în ceea ce privește întreținerea și
amenajarea Cimitirului Eroilor.
De asemenea, la data de
18.07.2017, instituțiilor de cult
religios le-au fost reiterate
obligațiile legale pe care le au în
întreținerea și amenajarea cimitirelor și li s-a transmis și adresa
Oficiului Național pentru cultul

eroilor care sesiza o serie de
nereguli în ceea ce privește
Cimitirul Eroilor.
În condițiile în care municipiul
Turda nu are în proprietate
Cimitirul Eroilor și nici Capela
din Cimitirul Central, nu poate
aloca fonduri în vederea reamenajării și întreținerii acestor
obiective.
Este regretabil faptul că ajung în
spațiul public informații neverificate. Anunțăm pe această cale că
toți consilierii locali ai municipiului Turda au obligația și se pot
informa despre ceea ce se
întâmplă în cadrul instituției și
adresăm respectuos rugămintea
de a nu mai lansa în spațiul public
informații neadevărate.
Biroul de presă
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APEL DE SELECȚIE
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Anunţă lansarea în perioada 29.11.2017 – 02.01.2018

Măsura M1/1C Formare/Inovare
Data publicării: 29.11.2017
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii
de proiecte: Măsura M1/1C –
1/29.11.2017
Data lansării apelului de selecție:
29.11.2017
Data limită de depunere a proiectelor:
02.01.2018
Locul și intervalul orar în care se pot
depune proiectele:
Biroul GAL POARTA APUSENILOR în
intervalul orar 11:00-15:00 de luni până
vineri.
Fondul disponibil pentru
sesiune: 29.921 EURO.

această

CATEGORIILE
DE BENEFICIARI
ELIGIBILI

cursuri de formare profesională derulate
prin M1, pe aceeași tematică. În acest sens,
participanții vor depune o declarație pe
propria răspundere că nu au participat la un
curs gratuity pe aceeași tematică.

Registrul agricol/extras din registrul
exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau
circumscripția veterinară din anul în curs
sau anul precedent în funcție de termenul
de înscriere la APIA.

Entități publice sau private care
activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile
de eligibilitate și de selecție, care aplică
individual sau în parteneriat cu alte entități
publice sau private: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de
cercetare.

Nu este permisă participarea aceluiași
fermier din grupul țintă la mai multe cursuri de formare derulate prin M1, pe
aceeași tematică sau cursuri de formare
profesională sprijinite prin alte programe
cu finanţare nerambursabilă pe aceeaşi
tematică. În acest sens, pe parcursul
implementării proiectelor se vor solicita
documente justificative reglementate prin
proceduri specific pentru verificarea
îndeplinirii acestei condiții.

Informații detaliate privind accesarea și
derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru
această măsură, care poate fi consultat
accesând
pagina
de
internet
http://www.galpa.ro/

Grupul țintă (beneficiari indirecți) este format din fermieri (inclusiv personae fizice)
deținători de exploatații agricole care își
desfășoară activitatea în teritoriul GAL
Poarta Apusenilor;

INTENSITATEA SPRIJINULUI
90% din totalul cheltuielilor
eligibile.

Această selecție se va realize ținând cont de
domiciliul persoanelor fizice sau de sediul
social în cazul persoanelor juridice.

VALOAREA SPRIJINULUI
Maxim 20.000 euro/proiect

Nu este permisă participarea aceluiași
cursant din grupul țintă la mai multe

În vederea demonstrării apartenenței la
grupul țintă, beneficiarul are obligația de a
verifica încadrarea persoanelor în grupul
țintă. În acest sens, se vor solicita o serie de
documente care să dovedească acest
aspect: CI, după caz documente care să
ateste dreptul de folosință sau de
proprietate a exploatației, respective
înscrierea exploatației la APIA sau la

Date de contact unde solicitanții pot
obține informații detaliate:
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE
LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principală, nr. 1014, comuna Mihai
Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro
De asemenea anunțăm disponibilitatea la
sediul GAL a unei versiuni pe support
tipărit a informațiilor detaliate aferente
măsurilor lansate.

APEL DE SELECȚIE
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Anunţă lansarea în perioada 29.11.2017 – 02.01.2018

MASURA M5_6B Dezvoltarea serviciilor de bază
Data publicării: 29.11.2017
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii
de
proiecte:
Măsura
M5/6B
Dezvoltareaserviciilor de bază
Data lansării apelului de selecție:
29.11.2017
Data limită de depunere a proiectelor:
02.01.2018
Locul și intervalul orar în care se pot
depune proiectele:
Biroul GAL POARTA APUSENILOR în
intervalul orar 11:00-15:00 de luni până
vineri.
Fondul disponibil pentru
sesiune: 225.000 EURO.

această

INTENSITATEA SPRIJINULUI
90% din totalul cheltuielilor eligibile.
VALOAREA SPRIJINULUI
Maxim 75.000 euro/proiect

CATEGORIILE
DE BENEFICIARI
ELIGIBILI

Comunele și asociațiile acestora
conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri definite conform legislației în
vigoare;
Unități de cult conform legislației în
vigoare;
Persoane fizice autorizate/societăți
comerciale care dețin în administrare
obiective de patrimoniu cultural de utilitate
publică, de clasă B;
Parteneriate între solicitanții eligibili
(pe baza unui acord de parteneriat)
Condiţiile care trebuie îndeplinite de către
beneficiari la momentul depunerii cererii
de finanţare şi în perioada de implementare
şi monitorizare a proiectului:
 Reprezentantul legal al comunei poate
fi Primarul sau Administratorul Public al
comunei.
 Reprezentantul legal al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară poate fi unul
din Primarii comunelor componente sau

Administratorul public desemnat în cadrul
A.D.I, în conformitate cu Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare).
 Punctul/punctele de lucru, după caz, ale
solicitantului trebuie să fie situate în spațiul
rural, activitatea desfășurându-se în spațiul
rural.
Nu sunt eligibile cererile de finantare
depuse de Consiliile Locale în numele
comunelor.
Următoarele categorii de solicitanți/-beneficiari pot depune proiecte aferente
măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea
următoarelor condiții, după caz:
a. solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după
caz, înregistrați în registrul debitorilor
AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât
și pentru FEADR, care achită integral
datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și
majorările de întârziere până la semnarea
contractelor de finanțare;
solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie

pe propria răspundere, la depunerea cererii
de finanţare, că vor prezenta: dovada
cofinanţării private şi nu prezintă acest
document la data prevăzută în notificare,
numai în cadrul sesiunii continue
următoare.
Informații detaliate privind accesarea și
derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru
această măsură, care poate fi consultat
accesând
pagina
de
internet
http://www.galpa.ro/
Date de contact unde solicitanții pot obține
informații detaliate:
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE
LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principală, nr. 1014, comuna Mihai
Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro
De asemenea anunțăm disponibilitatea la
sediul GAL a unei versiuni pe support
tipărit a informațiilordetaliate aferente
măsurilor lansate.
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APEL DE SELECȚIE
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Anunţă lansarea în perioada 29.11.2017 – 02.01.2018

Măsura M6/6A - SPRIJINIREA INTREPRINDERILOR NON-AGRICOLE
Data publicării: 29.11.2017
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii
de proiecte: Măsura M6/6A –
1/29.11.2017
Data lansării apelului de selecție:
29.11.2017
Data limită de depunere a proiectelor:
02.01.2018
Locul și intervalul orar în care se pot
depune proiectele:
Biroul GAL POARTA APUSENILOR
înintervalul orar 11:00-15:00 de luni
până vineri.
Fondul disponibil pentru
sesiune: 250.000 EURO.

această

INTENSITATEA SPRIJINULUI
90% din totalul cheltuielilor eligibile.
VALOAREA SPRIJINULUI
Maxim 50.000 euro/proiect

CATEGORIILE
DE BENEFICIARI
ELIGIBILI
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici
neagricole existente şi nou-înfiinţate (startups) din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării
agricole (autorizaţi cu statut minim pe
PFA) care îşi diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea uneiactivităţi neagricole pe teritoriul GAL Poarta Apusenilor.
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul
M6/6A, în funcție de forma de organizare
sunt:
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici
neagricole existente şi nou-înfiinţate (startups) din spaţiul rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării
agricole (autorizaţi cu statut minim pe
PFA) care îşi diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea unei activităţi
neagricole pe teritoriul GAL Poarta Apusenilor.
Atenție! În cadrul măsurii, solicitantul
trebuie să aibă capital 100% privat.
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze
în categoria:
•

Micro-întreprindere – maximum 9

salariaţi şi realizează o cifră de afaceri
anuală netă sau deţin active totale de până
la 2 milioane euro, echivalent în lei.
• Întreprindere mică – între 10 şi 49 de
salariaţi şi realizează o cifră de afaceri
anuală netă sau deţin active totale de până
la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Legii nr. 346/2004.
Pentru o întreprindere nou înființată,
numărul de salariați este cel declarat în
Declarația privind încadrarea întreprinderii
în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
și poate fi diferit de numărul de salariați
prevăzut în proiect.

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria
de
micro-întreprindere
sau
întreprindere mică se face în baza
Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici
și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate
în conformitate cu anexele la Legea nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare.

Se va verifica condiția de întreprinderi
legate sau partenere sau autonoma pentru
încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică.

Dacă există neconcordanţe între verificările realizate prin intermediul ONRC,
Declarația privind încadrarea întreprinderii
în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
și calculul pentru întreprinderile partenere
sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.
În vederea identificării relației în care se
află întreprinderea solicitantă cu alte
întreprinderi, raportată la capitalul sau la
drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a
exercita o influenţă dominantă, se vor
respecta prevederile art.4 din Legea nr.
346/2004.
Intreprinderile autonome, intreprinderile
partenere și intreprinderile legate sunt definite la art. 4 din Legea nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi considerată microîntreprindere sau întreprindere mică dacă
cel puţin 25% din capitalul social ori din
drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu
titlu individual, de către una sau mai multe
organisme ori colectivităţi publice conform
art. 4 al Legii nr. 346/2004.
Datele utilizate pentru calculul numărului
mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă
anuală şi activele totale sunt cele raportate
în situaţiile financiare aferente exerciţiului
financiar precedent, aprobate de adunarea
generală a acţionarilor sau asociaţilor’’
conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004.
Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4,
aceasta nu îşi va pierde calitatea de
întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor
plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
•

să fie persoană juridică română;

•

să aibă capital 100% privat

•

să acţioneze în nume propriu;

• să asigure surse financiare stabile și
suficiente pe tot parcursul implementării
proiectului.
Solicitantul trebuie să-și însușească în
totalitate angajamentele asumate în
Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea
(F) din CF.
Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate,
în conformitate cu legislația în vigoare.LUI

litate/Documentațiile de Avizare pentru
Lucrări de Intervenții/Memoriu Justificativ.
și
Documente doveditoare ale dreptului de
proprietate/folosință asupra imobilelor care
stau la baza investiției.
Viabilitatea economică a investiției trebuie
să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentații tehnico-economice;
Se vor verifica Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări
de Intervenții/Memoriu Justificativ și anexele aferente acestora.
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi
restructurarea întreprinderilor în dificultate;
Se verifică Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firmă în dificultate",
semnată de persoana autorizată să reprezinte Intreprinderea, conform legii.
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu
excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a
societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

Se vor verifica actele juridice de înființare
și funcționare, specifice fiecărei categorii
de solicitanți.

Investiţia va fi precedată de o evaluare a
impactului preconizat asupra mediului şi
dacă aceasta poate avea efecte negative
asupra mediului, în conformitate cu
legislaţia în vigoare menţionată în capitolul
8.1 PNDR.

Investiția trebuie să se încadreze în cel
puțin unul din tipurile de activități sprijinite
în cadrul măsurii;

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei.

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile
vor fi în conformitate cu Lista codurilor
CAEN eligibile pentru finanţare prezentate
în cadrul Anexei 3 sau Anexei 4.

Informații detaliate privind accesarea și
derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru
această măsură, care poate fi consultat
accesând
pagina
de
internet
http://www.galpa.ro/

Solicitantul să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili.

Sunt eligibile proiectele care propun
activităţi aferente unuia sau mai multor
coduri CAEN incluse în cadrul Anexei 3
sau Anexei 4– maximum 5 coduri, în
situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.
Localizarea proiectului pentru care se
solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul
acoperit de GAL Poarta Apusenilor.
Se va verifica dacă investiția se realizează
la nivel de comună, respective în satele
componente de pe teritoriul GAL.
Documente verificate/Studiile de Fezabi-

Date de contact unde solicitanții pot obține
informații detaliate:
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE
LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principală, nr. 1014, comuna Mihai
Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro
De asemenea anunțăm disponibilitatea la
sediul GAL a unei versiuni pe support
tipărit a informațiilordetaliate aferente
măsurilor lansate.
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APEL DE SELECȚIE
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Anunţă lansarea în perioada 29.11.2017 – 02.01.2018

Măsura M7_6B -DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
Data publicării: 29.11.2017
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii
de proiecte: Măsura M7/6B –
1/29.11.2017
Data lansării apelului de selecție:
29.11.2017
Data limită de depunere a proiectelor:
02.01.2018
Locul și intervalul orar în care se pot
depuneproiectele:
Biroul GAL POARTA APUSENILOR în
intervalul orar 11:00-15:00 de luni până
vineri.
Fondul disponibil pentru
sesiune: 180.000 EURO.

această

INTENSITATEA SPRIJINULUI
90% din totalul cheltuielilor eligibile.
VALOAREA SPRIJINULUI
Maxim 60.000 euro/proiect

CATEGORIILE
DE BENEFICIARI
ELIGIBILI
* Comunele și asociațiile acestora conform
legislației naționale în vigoare;
* ONG-uri și structure asociative asimilate;
* Societăți comerciale care desfășoară / își
propun să desfășoare activitate socială.
* GAL
ATENȚIE!
Solicitantul trebuie să fie entitate acreditată
ca furnizor de servicii sociale.
Condiţiile care trebuie îndeplinite de către
beneficiari la momentul depunerii cererii
de finaţare şi în perioada de implementare
şi monitorizare a proiectului:
 Reprezentantul legal al comunei poate
fi Primarul sau Administratorul Public al
comunei.
 Reprezentantul legal al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară poate fi unul
din Primarii comunelor componente sau
Administratorul public desemnat în cadrul

A.D.I, în conformitate cu Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare).
 Punctul/punctele de lucru, după caz, ale
solicitantului trebuie să fie situate în spațiul
rural, activitatea desfășurându-se în spațiul
rural.
Nu sunt eligibile cererile de finantare
depuse de Consiliile Locale în numele
comunelor.
Următoarele categorii de solicitanți/-beneficiari pot depune proiecte aferente
măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea
următoarelor condiții, după caz:
a. solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după
caz, înregistrați în registrul debitorilor
AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât
și pentru FEADR, care achită integral
datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și
majorările de întârziere până la semnarea
contractelor de finanțare;
b. solicitanţii care s-au angajat prin decla-

raţie pe propria răspundere, la depunerea
cererii de finanţare, că vor prezenta:
dovada cofinanţării private şi nu prezintă
acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue
următoare.
Informații detaliate privind accesarea și
derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru
această măsură, care poate fi consultat
accesând
pagina
de
internet
http://www.galpa.ro/
Date de contact unde solicitanții pot obține
informații detaliate:
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE
LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principală, nr. 1014, comuna Mihai
Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro
De asemenea anunțăm disponibilitatea la
sediul GAL a unei versiuni pe support
tipărit a informațiilor detaliate aferente
măsurilor lansate.

POLIŢIA INFORMEAZĂ
Prin Câmpia Turzii
cu permisul suspendat
La data de 26.11.2017, ora 17:11
poliţişti din cadrul Poliţiei
municipiului Câmpia Turzii, au
depistat un bărbat, de 40 ani, din
Turda, în timp ce conducea autoturismul pe raza municipiului
Câmpia Turzii, având dreptul de a
conduce suspendat.
În cauză se efectuează cercetări
sub aspectul savârşirii infracţiunii de „conducerea unui
vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută şi pedepsită
de Codul Penal.
Un şofer de 24 de ani din
Câmpia Turzii a accidentat
grav o fetiță de 10 ani, care
traversa regulamentar strada
În 27.11.2017, ora 07:23, pe
DN1C E576, la km. 10+738 m, pe
raza comunei Apahida, sat
Sînnicoară, jud. Cluj, în localitate,
s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane.
Un tânăr de 24 ani, din Câmpia
Turzii, în timp ce conducea
autovehiculul, pe DN1C E576, pe
raza comunei Apahida, din direc-

ţia Apahida spre mun. ClujNapoca, a surprins şi accidentat o
minoră de 10 ani, din comuna
Apahida, care, în calitate de
pieton, s-a angajat în traversarea
drumului național de la stânga la
dreapta față de sensul de deplasare al autovehiculului, pe trecerea pentru pietoni marcată și
semnalizată corespunzător cu
indicatoare și marcaje rutiere cu
semnificația “trecere pentru pietoni”.
Accidentul s-a soldat cu decesul
minorei, care a survenit la unitatea medicală, respectiv UPU
Pediatrie Cluj-Napoca, unde a
fost transportată de către echipajul SMURD.
În cauză se efectuează cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de ucidere din culpă, făptuitorul
fiind cercetat în stare de libertate.
Bărbat arestat preventiv
pentru violare de domiciliu
și distrugere
La data de 27.11.2017, în urma
investigațiilor și a activităţilor de
cercetare penală efectuate, polițiști din cadrul Politiei Munici-

piului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus efectuarea în continuare a urmăririi
penale, față de un bărbat de 33 de
ani, din comuna Mihai Viteazu,
jud. Cluj, pentru săvârșirea infractiunilor de: violare de domiciliu și
distrugere, fapte prevăzute și
pedepsite de Codul Penal, ambele
săvârșite în stare de recidivă.
În fapt, în noaptea de 25/26noiembrie.2017, în jurul orei
01:00, bărbatul a pătruns fără
drept în curtea imobilului unde
locuia fosta soție, a escaladat
zidul casei folosindu-se de o scară
pliabilă din aluminiu, a urcat în
podul casei construit pe schelet
din lemn, unde intenționat a
aprins mai multe articole de
îmbrăcăminte, punând în pericol
celelalte bunuri și viața ocupanților clădirii.
Bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăţi din
cadrul Judecătoriei Turda, pe
numele acestuia fiind emis un
mandat de arestare preventiva pe
o durata de 30 de zile.
Acesta a fost depus în Centrul de

Reținere și Arestare Preventivă al
I.P.J Cluj.
Mandat de executare
a pedepsei pus în aplicare
de polițiști
La data de 28.11.2017, ora 16:30,
poliţişti din cadrul Poliției
municipiului Câmpia Turzii, au
depistat pe raza municipiului, un
bărbat de 26 ani, din Câmpia
Turzii, pe numele căruia
Judecătoria Turda a emis mandat
de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat
la 2 ani închisoare și 3.600 lei
amendă penală pentru comiterea
de infractiuni la regimul rutier.
Bărbatul a fost depus în Peniten-

ciarul de Maximă Siguranţă Gherla.
Fără permis prin Turda
La data de 28.11.2017, ora 23:45,
poliţişti din cadrul Poliţiei
municipiului Turda, au depistat
un bărbat de 31 ani, din municipiul Turda, în timp ce conducea
pe strada Libertății, autovehiculul, fără a poseda permis de
conducere.
În cauză se efectuează cercetări
sub aspectul savârşirii infracţiunii
de „conducerea pe drumurile
publice a unui autovehicul fără a
poseda permis de conducere”,
faptă prevăzută și pedepsită de
Codul Penal.
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CSM Câmpia Turzii încheie anul
cu o victorie

Sâmbătă, 2 decembrie, CSM Câmpia Turzii a primit vizita formaţiei
Unirea Iclod. Pe un timp ploios, cu teren moale care a creat
probleme jucătorilor, echipa din Câmpia Turzii s-a impus la limită
după un joc cu multe ocazii la ambele părţi.
Jucătorii celor două formaţii s-au întrecut în ratări şi drept urmare
rezultatul a rămas incert până la finalul jocului.
Oaspeţii au deschis scorul, după ce Cotuţ a transformat o lovitură de
la 11 metri, dar echipa din Câmpia Turzii a revenit graţie reuşitelor
lui Rotaru care şi-a dus echipa în avantaj. La pauză, CSM Câmpia
Turzii a intrat la cabine cu un avans minim, scor 2-1.
În partea secundă, Moldovan a irosit şansa desprinderii pe tabelă şi,
cum de obicei în fotbal ocaziile se răzbună, oaspeţii puteau restabili
egalitatea.
Cu zece minute înainte de finalul partidei, arbitrul a arătat punctul
cu văr, după ce, iniţial, gazdelor le-a fost refuzat un penalty, dar
mingea expediată de Cotuţ a fost apărată de goalkeeperul Rotaru.
Fluierul final a adus bucurie în tabăra celor din Câmpia Turzii care
au bifat a şaptea victorie în această ediţie de campionat.

Victorie lejeră pentru Unirea
Triteni. Arieşul Mihai Viteazu,
victorie la “masa verde”

Unirea Tritenii de Jos şi Armenopolis Gherla s-au întâlnit sâmbătă,
2 decembrie, într-un meci restanţă din etapa a treia a Ligii a IV-a. A
fost o partidă dominată de la un capăt la celălalt de formaţia
pregătită de Andrei Pintilie care a avut la pauză un avans de patru
goluri, scor 6-2. Au marcat Ceclat, de patru ori, şi Pintilie, de două
ori.
Nemeş, Sălăjean şi Podariu au mai înscris pentru echipa gazdă, iar
oaspeţii, pe lângă cele două goluri înscrise în partea secundă, au
marcat şi în propria poartă şi astfel Unirea Triteni s-a impus cu 10-4.
Unirea Triteni şi Armenopolis Gherla vor juca în weekendul viitor
meciurile din etapa a 16-a a Ligii a IV-a.
Arieşul Mihai Viteazu s-a deplasat la Gilău pentru confruntarea cu
Someşul. Fertea a punctat de două ori în prima parte a jocului şi
Mateş a stabilit scorul la pauză: 3-0.
În mod neaşteptat, partida a durat aproximativ 50 de minute, din
cauza faptului că echipa gazdă n-a avut bancă de rezervă şi astfel a
rămas un număr mic de jucători pe teren iar arbitrul a pus punct
partidei, formaţia din Mihai Viteazu urmând să câştige această
partidă la „masa verde”.
Foto: Facebook
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Sticla Arieşul Turda a renăscut
din propria cenuşă! Turdenii au învins
Universitatea 2 Cluj,
după ce au fost conduşi cu 4-2
Sticla Arieşul Turda a întâlnit
sâmbătă, 2 decembrie, pe teren
propriu, formaţia Universitatea 2
Cluj într-un meci contând pentru
etapa a XVI-a a Ligii a IV-a de
fotbal.
A fost un meci cu adevărat spectaculos, care i-a ţinut pe cei
prezenţi cu sufletul la gură până în
ultimele minute.
Budin a deschis scorul în minutul
3 al partidei, dar 10 minute mai
târziu, Chişu a reuşit să restabilească egalitatea. Au urmat momente foarte bune pentru formaţia
clujeană care a reuşit să mai
puncteze încă de trei ori până la
finalul primei părţi prin Salcău,
Potcoavă şi Mureşan, în timp ce
Silaghi şi-a trecut numele pe lista
marcatorilor cu un minut înainte
de finalul primei părţi, scor 2-4.
Deşi părea că meciul curge într-o
singură direcţie, actul secund a

reprezentat momentul de revenire
pentru formaţia lui Artur Podar.
Lăkătuş, Cocoară şi David au
punctat după reluarea partidei şi
turdenii s-au aflat la conducere,
scor 5-4 (min.74). Acelaşi Lăkătuş a punctat pentru 6-4, iar „studenţii” au rămas în 10 jucători
după eliminarea lui Saroşi şi la

Potaissa Turda va întâlni
formaţia belgiană HC Vise
BM în optimile de finală
ale Cupei Challenge

În turul al III-lea al Cupei Challenge, Potaissa
Turda a dispus fără emoţii, în dublă manşă, de
formaţia KH Trepca şi s-a calificat în optimile de
finală ale competiţiei. Sâmbătă, 25 noiembrie, turdenii s-au impus, scor 19-35 (8-16), iar duminică, 26
noiembrie, tabela a afişat 40-30 (25-15).
În optimile de finală, Potaissa Turda va întâlni
formaţia belgiană HC Vise BM. Primul meci se va
disputa pe 10/11 februarie 2018 la Turda, iar returul
o săptămână mai târziu.
În turul III, belgienii au dispus în dublă manşă de
formaţia PGU-Kartina TV Tiraspol, scor 38-31 şi
32-41.

faza imediat următoare Dan
Laurenţiu a marcat în propria
poartă.
Scorul final a fost stabilit de tânărul Rus care a punctat pentru 8-4.
Cu un total de 46 puncte, Sticla
Arieşul Turda ocupă primul loc în
clasament, fără nicio înfrângere.

Cadetele de la CSS Turda
au încheiat turul
campionatului
cu o victorie

Voleibalistele de la CCS Turda au întâlnit, în
deplasare, în etapa a V-a a campionatului de volei
pentru cadete, formaţia CSS Blaj.
Meciul care s-a disputat duminică, 26 noiembrie,
s-a încheiat cu victoria voleibalistelor din Turda,
scor 3-1. Astfel, CSS Turda a încheiat turul campionatului cu o victorie importantă iar în prima etapă
a returului se va deplasa pentru confruntarea cu
CSU Medicina CNUE Târgu Mureş. Meciul se va
disputa duminică, 10 decembrie.

CSM Câmpia Turzii a participat la turneul II
din cadrul Diviziei Minivolei Masculin
În perioada 25-26 noiembrie s-a desfăşurat la Blaj turneul II din cadrul Diviziei Minivolei Masculin. Din
Seria F fac parte formaţiile CS Ocna Mureş, CSS Blaj, CSS Viitorul Cluj şi CSM Câmpia Turzii.
S-au înregistrat următoarele rezultate:
CS Ocna Mureş-CSM Câmpia Turzii 3-1
CSS Blaj- CSS Viitorul Cluj 3-2
CS Ocna Mureş- CSS Blaj 3-1
CSS Viitorul Cluj- CSM Câmpia Turzii 3-1
CSM Câmpia Turzii- CSS Blaj 1-3
CSS Viitorul Cluj- CS Ocna Mureş 1-3

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN
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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, plus spaţiu comercial cu vad format (3 săli cu toate dotările, terasă, ultramodern, aer condiţionat), 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.
APARTAMENTE 1 CAMERĂ
* Vând apartament cu o cameră,
bucătărie, baie, hol, intrări separate, conf. I, in Turda, str. Lotus ,
Micro III. Tel. 0742-298425,
0730-941865.
APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând apartament cu 2 camere în
C. Turzii, zonă centrală, (în spate
la Tiver), cu C.T., geamuri, uși
termopan, parchet laminat, unele
îmbunătățiri. Tel. 0743-822230.
APARTAMENE 3 CAMERE
* Vând apartament cu 3 camere,
modernizat termic și hidroizolat.
Turda, str. Baladei , etaj IV. Preț
75.000 lei, negociabil. Tel. 0743387262.
* Vând apartament cu 3 camere, 2
băi, 2 balcoane, beci, C.T., str.
Tineretului, lângă parc.Preț
29.000 Euro. Tel. 0741-068072.
* Vând apartament cu 3 camere,
confort II, o casă în Turda, cu
pământ. Tel. 0752-536030.
* Vând apartament cu 3 camere,
în Turda, zona micro II, confort I,
bloc cărămidă, CT, parchet,
termopane + garaj auto. Zonă
foarte bună. Tel. 0752-069967.
CASE
* Vând casă în Turda, compusă
din 2 camere, bucătărie, baie,
cămară+ anexe, S.T.-350 m.p.,
uși, geamuri termopan, Preț
160.000 lei negociabil. Tel. 0758139775.
* Vând casă din cărămidă, 85
m.p, situată pe un teren intravilan
de 600 mp, întabulată, str. Gen.
Dragalina nr. 74. Turda. Negociabil. Tel. 0747-234794 sau
0751-792969.
* Vând casă în Turda, 3 camere,
bucătărie, baie, cămară, grădină,
anexe gospodărești. Suprafață
totală de 338 m.p. Poziție foarte
bună. Preț 120.000 lei. Tel. 0264315677 sau 0741-643415.
* Vând sau schimb cu apartament
+ diferență, casă situată în Turda
Nouă, compusă din 4 camere,
bucătărie, hol, 2 băi, cămară. S.T.
616 m.p., din care construiți 150
m.p. Tel 0753-921768 sau 0264313902.
* Vând casă în Turda, str. Axente
Sever nr. 17, ap.3, întabulată, cu
taxele la zi, compusă din 1
cameră, bucătărie, baie, cămară,
curte 175 m.p. Tel. 0748-546946.
* Vând casă în Călărași – Turda
Sat, 94 mp., cu teren afferent de
23 ari, cu toate utilitățile, 23.000
Euro și teren agricol, pășune și
livadă, 4.000 Euro. Tel. 07403450211 și 0036-705718027.
* Vând casă în C.Turzii, str.
Decebal nr.9, 4 ari, toate
dependințele. Preț 80.000 Euro
negociabil. Tel. 0746-617792.
* Vând sau schimb cu garsonieră,
casă în Turda, str. I.Budai
Deleanu nr.14, compusă din 2
camere, baie, living , S.T. 45 mp,
și curte de 45 mp., construită în
1995. Tel. 0742-080545.
* Vând casă în Turda, str. Barbu
Lăutaru nr. 3, corp vechi- 3
camere, baie, bucătărie, corp nou-

cameră, bucătărie, hol. Tel. 0742080545.
* Vând casă cu 2 camere în sat
Bercheș, Comuna Frata. Preț
65.000 lei negociabil. Tel. 0756546634.
* Vând casă, str. T. Cipariu nr.24.
Preț 60.000 Euro. Tel. 0741746310.
* Vând casă bătrânească în satul
Petreștii de Jos, cu 2 mori în
funcțiune, curent trifazic, acte în
regulă. Preț negociabil. Tel. 0748263713.
TERENURI
* Vând în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749160377.
* Vând teren intravilan, vielivadă 2900 m.p., Dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
* Vând sau dau în arendă, suprafață de 2700 mp, teren intravilan,
construibil, în parcelă de 900 mp,
cu numere topo, utilități, ocupat
cu vie și pomi, situat in Turda
Nouă (Saline), zonă liniștită, cu
mult spațiu verde, str. Viile
Hongaș nr.8. Tel. 0264-311485
sau 0751-500774.
* Vând teren pentru construcții
situat lângă Compania de Apă
Arieș Turda, vis-a-vis de fosta
fabrică Silica, 6500 mp, acces la
ambele capete, lățime 25 m. Tel.
0744-678668.
* Vând grădină 7 ari, în comuna
Petreștii de Sus, șoseaua principală, cu posibilități de racordare
apă și curent. Preț 20.000 lei. Tel.
0758-352430.
* Vând teren 60 ari în cartierul
Sâncrai, str. Viitorului, lângă
pârâu, bun pentru grădinărit și cție de case, front la stradă 30 m. x
180 m. Preț 15 euro/mp. (informații în C.Turzii, str. Șoferilor nr.
2). Tel. 0264-367366.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741757150.
* Vând teren intravilan în Mihai
Viteazu, 2.13 ha, cu toate
utilitățile la stradă, întabulat. Preț
negociabil. Tel. 0744-519068.
* Vând teren pentru construcție
casă în Turda, 2728 mp,
intravilan, întabulat, defalcat pe
două parcele, str. Sândulești 1351
m.p., front stradă 14 m., str.
Romană front stradă 16 m., 617
m.p.. Negociabil. Tel. 0745037653.
VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Turda masă extensibilă,
cuier cu oglindă pentru hol,
mașină de cusut „Casnica”,
mașină de făcut tăiței în stare f.
bună, ușă de ap. de bloc,
capitonată, din lemn. Tel. 0746127588.
* Vând în Turda dvd player
„Elite” împreună cu sistem
„Home Cinema”, ambele estetice
și funcționale perfect, fără
reparații, telecomandă originală,
ofer cd-uri de muzică populară

originală (bonus). Preț 450 lei.
Tel. 0728-842441.
* Vând în Turda 2 corpuri de
mobilă suprapuse, o servantă cu 2
uși cu ornament și vitrină cu sticlă
și oglindă, spațiu mare pentru tv
având și 2 sertare cu ornament,
estetice, culoare maronie, dimensiuni: l-97 cm., h-180 cm. Preț
180 lei. Tel. 0728-842441.
* Vând țuică de prune și vin rose.
Turda. Tel. 0770-139367.
* Vând profil metalic pentru construcția unui garaj dublu plus 6
stâlpi care se pot asambla, și o
grapă cu 30 colți. Tel .0725549690.
* Vând 7 rafturi și o tejghea
pentru magazin, mașină pentru
făcut pâine Moulinex XL nouă,
cameră foto Sony cu casetă mică,
proiectoare ceață pentru Renault
Megane, tuning, tobă eșapament
pentru Renault Master. Tel. 0744768668.
* Vând urgent în Turda, 4
cauciucuri de iarnă, 155 x 70 x 13,
în stare excepțională. Tel. 0749499559.
* Vând mobilă de cameră,
compusă din dulap cu 2 uși,
vitrină, recamier, masă cu 4
scaune, plus masă de bucătărie cu
4 scaune. Tel. 0745-326824.
* Vând în Turda rezervor din tablă
pentru hidrofor montat pentru apă
de ploaie, calorifere din aluminiu,
5 buc. cu 10 elemenți, uși pentru
interior cu furnir cireș, 4 buc.,
dimensiune 2m./90cm. Tel. 0264315709.
* Vând volumul ”Alpinism
odinioară și azi” autor J. Coman.
Ediție Princeps 1969. Tiraj 3000
exemplare. Tel. 0748-979436.
* Vând în Turda colțar de cameră
cu ladă, laptop „Samsung”,
telefon Allview P6, smartphone,
sfărâmătoare manuală, compresor
pentru vopsit, aparat de sudură 4
bobine, binoclu de vânătoare
„Japan”, tv color „Philips” 72
cm., discuri abrazive 300-400
mm., scaun de birou pe role,
ochelari binoculari, tub hidrofor
pcv 200 mm, flex Makita Golf
V/2004, motor 1.9, diesel, prog. la
RAR. Tel. 0740-798399.
* Vând bidoane tablă emailată
pentru tăierea porcului, dif.
mărimi, telefon Alcatel nou, tv
JVC. Tel. 0740-001887.
* Vând cazan din cupru pentru
țuică, de 90 litri, moară cu
ciocane, mașină de sfărmat
porumb, bile de brad (popi) pentru cofrat placa, troci pentru porci
din tablă de 4 mm, chei fixe și
tubulare, cablu de remorcat, țuică
de prune. Tel. 0751-787870.
* Vând în Câmpia Turzii tricicletă
electrică, sobă „Kalorex” la horn,
sobă pentru cazan baie, mașină de
cusut, saltea din burete 2 x 0,90 x
0,2 cm., moară cu palete pentru
boabe mălai, scaune rabatabile
pentru Dacia, Ford, 2 convectoare
pe gaz, maro-roșcat, furtune
acetilenă cu bec, motor el. la 220
v. x 400 w. x 1.500 rot/min., electromotor 24 v., alternator 24 v.,
arcuri față Dacia, Ford, 3 sănii de
fier, transformator de sudat la 220

v/ 25A. Șurub, piuliță și bețe
pentru presă de struguri, diferite
genți de bicicletă, înguste și
normale, uși din fontă pentru sobe
de teracotă. După ora 20.00. Tel.
0264-367366.
* Vând curele trapezoidale, diferite mărimi, hotă pentru reșou sau
aragaz, cu horn, mașină de spălat
Indesit, puțin folosită, fier de
călcat nou. Tel. 0264-367366.
* Vând în Turda pat de dormitor,
2.00 x 1.65 cu saltea „Relaxa” în
stare excelentă. sau numai
salteaua. Tel. 0742-306459.
* Vând în Turda, colțar pentru living compus din 4 piese, material
textil și piele, de culoare maro,
stare perfectă, preț 600 lei și cărți
vechi, toate genurile literare, la 4
lei bucata. Tel. 0757-537329.
* Vând scurtă de damă, din blană
ecologică, culoare albă, mărimea
38, made in USA, în stare
excelentă, scurtă pentru bărbați,
tip ”Alain Delon”, culoare maro,
mărimea 50-52. Tel. 0749610024.
* Vând în Turda, bicicletă Pegas,
o bibilotecă, 1 geam mare, nou,
din lemn, cu 2 canate, o trăsurică
pentru copii până la 3 ani, un
polizor manual, pe rulmenți,
poate fi adaptat la curent. Tel.
0758-625663.
* Vând 180 de oi. Comuna Ceanu
Mare. Tel.0761-685638.
* Vând țiglă veche, de C.Turzii.
Tel. 0745-986776.
CUMPĂRĂRI
* Cumpăr aparate radio cu lămpi.
Orice stare. Tel. 0741-766356.
* Cumpăr teren lângă apă
curgătoare. Tel. 0745-986776.
PRESTĂRI SERVICII
* P.F. instalator, execut intervenții
și reparații la instalațiile de apă,
numai în zona Turda. Tel. 0745956848.
* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă,
depun declarații, întocmesc
bilanțuri, la prețuri avantajoase.
Tel. 0744-672715.
* Meseriaș, execut amenajări interioare de la A la Z, finisaje,
zugrăveli în var sau lavabilă,
reparații spaleți, geamuri, uși,
plachez cu gresie, faianță, montez
parchet, tavane false, ob. sanitare,
electrice, instalații apă la prețuri
bune. Tel. 0743-978232.
* 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. 0748808397.
* P.F. execut tăiat și curățat pomi,
vie, gard viu, lucrări de grădinărit,
săpat grădină, reparații anexe
gospodărești, crăpat lemne de foc,
etc., la prețuri bune, numai în
zona Turda. Tel. 0745-956848.
* Doamnă serioasă, îngrijesc persoane bolnave sau copii. Turda,
str. Gr. Dragalina nr.106. Tel.
0741-116638.
* Sobar, teracotar, execut orice fel
de sobe de teracotă pe lemne, pe
gaz, șeminee după reviste și barbeque. Tel. 0748-625663.
* Caut om la vaci. Ofer condiții
bune. Tel. 0751-975628.
AUTO
* Vând Ford Focus, an 2000,
motor 1,6-16v, cu toate dotările,
verificare
tehnică
2018,
cauciucuri de iarnă, baterie nouă.
Preț 1000 Euro. Tel. 0758352430.
* Vând Renault Kangoo dubiță,
motor 1500 cmc., 78.000 km,
unic proprietar, diesel, fără evenimente, oglinzi electrice, stare
foarte bună, rezervă cauciucuri de
iarnă. Tel. 0744-678668.
* Vând scuter Piagio, 49 cmc,
model mai nou, consum mic,
frâne pe disc. C. Turzii. Tel. 0745986776.
MATRIMONIALE
* Eu, 49 ani, cu 2 copii, văduv de
5 ani, doresc să cunosc o femeie
căreia să îi placă viața la țară,
pentru căsătorie, dețin și auto. Tel.
0757-336767.
URĂRI
* Cu ocazia ” Sf. Nicolae”, dorim
scumpilor noștri soț și fiu, multă
sănătate, bucurii în viață. Cu
dragoste, soția Iancu Verona și
nepotii Răzvan și Maria! Tel.
0727-386453.
PIERDERI
S.C. CASA DEL TESORO
S.R.L., cu J12/4276/2016,
CUI 36807592, declar pierdut
Certificatul constatator
nr. 85957 din 05.12.2016.
Se declară nul.
Pierdut certificat constatator
nr. 56455 din 21.07.2008
pe numele Magyari Lorand
Miklos, PFA. Îl declar nul.

* P.F. DIRIGINTE DE ŞANTIER, Dom. 2, 3, Cat. Imp. B
Verific calitatea lucrărilor de construcţie pentru a întocmi
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI până la terminarea
lucrărilor, necesară pentru ÎNTABULAREA CONSTRUCŢIEI.
* P.F. RESPONSABIL TEHNIC cu EXECUŢIA (R.T.E.) Dom. I, IX.
Întocmesc întreaga documentaţie, conform Legii nr. 10/1995,
actualizată la 11.09.2015, privind Calitatea în construcţii pentru
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI, necesară la
ÎNTABULARE.
* ASISTENŢĂ TEHNICĂ la lucrări de construcţii: civile,
industriale, agrozootehnice, edilitare şi gospodării comunale.
Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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Presa de weekend se găseşte în Câmpia Turzii la Tabaco, Piața Unirii (Hala Agroalimentară). Deschis inclusiv duminica!

Primăria comunei Luna - concurs Primăria comunei Luna - concurs
Primăria comunei Luna, cu sediul în
loc. Luna str. Principală nr. 192 jud.
Cluj, tel/fax 0264-368326, e-mail primaria_luna@yahoo.com, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor, în cadrul
Servi-ciului de Gospodărire Comunală Luna.
Data şi locul de desfăşurare a concursului: 4 ianuarie 2018 ora 12.00 proba
scrisă şi 10 ianuarie 2018 ora 12.00
interviu, la sediul Primăriei comunei
Luna.
Condiţii generale de participare la
concurs:
1) cetăţenia română/cetăţenia altor
state membre ale UE sau a statelor
aparţinând SEE şi domiciliul în
România;
2) cunoaşterea limbii române, scris şi
vorbit;
3) vârsta minimă de 18 ani;
4) capacitate deplină de exerciţiu;
5) stare de sănătate corespunzătoare;
6) fără condamnări penale.
Condiții specifice:
1) studii medii/generale;
2) permis de conducere categoria B, C
și E.

SC. ANEPAL
AMBALAJE S.R.L.
angajăm muncitori
necalificați pentru sortat
și reparat paleți. Oferim
salariu atractiv. Pentru
mai multe detalii, sunați
la nr. 0747-892653.

Dosarele se depun la sediul Primăriei
comunei Luna – Birou Secretar până în
data de 22.12.2017 ora 14.00 şi vor
conţine următoarele acte:
1) cerere de înscriere la concurs –
cerere-tip;
2) act de identitate – original şi copie;
3) adeverinţa medicală în original;
4) acte de studii – original şi copie;
5) carnetul de muncă şi/sau adeverinţe
care atestă vechimea în muncă, dacă
este cazul – original şi copie;
6) certificat de cazier judiciar în original;
7) permis de conducere categoria B, C
și E – original şi copie.
Bibliografia pentru concurs:
1) Legea nr. 477/2004 privind Codul
de conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice;
2) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi
sănătăţii în muncă, cu modificările si
completările ulterioare;
3) Ordinul nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă
al populaţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
tel. 0264-368236 int. 201.
Primar, Aurel Giurgiu

Primăria comunei Luna, cu sediul în loc.
Luna str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel/fax
0264-368326, e-mail primaria_luna@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe
perioadă nedeter-minată de inspector (S)
gradul I, cu atribuții în domeniul cadastrului
și topografiei, în cadrul compartimentului de
urbanism și cadastru.
Data şi locul de desfăşurare a concursului : 3
ianuarie 2018 ora 12.00 proba scrisă şi 9 ianuarie 2018 ora 12.00 interviu, la sediul
Primăriei comunei Luna.
Condiţii generale de participare la concurs :
1) cetăţenia română/cetăţenia altor state
membre ale UE sau a statelor aparţinând SEE
şi domiciliul în România;
2) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3) vârsta minimă de 18 ani;
4) capacitate deplină de exerciţiu;
5) stare de sănătate corespunzătoare;
6) fără condamnări penale.
Condiții specifice :
1) studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă;
2) autorizat ANCPI pentru una dintre categoriile A, B, C, D, E, conform Ordinului
ANCPI nr. 107/2010;
3) cunoștințe de operare pe calculator –
nivel mediu;

Filiala Fan Courier Câmpia Turzii oferă
pentru angajare
3 locuri pentru postul de curier.
Aplicaţi simplu depunând CV-ul pe adresa
de mail: cturzii@fancourier.ro
sau la sediul firmei din Câmpia Turzii,
str. 1 Decembrie 1918, nr.14.

4) vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului – 9 ani.
Dosarele se depun la sediul Primăriei
comunei Luna – Birou Secretar până în data
de 22.12.2017 ora 14.00 şi vor conţine
următoarele acte :
1) cerere de înscriere la concurs – cerere-tip;
2) act de identitate – original şi copie;
3) adeverinţa medicală în original;
4) acte de studii – original şi copie;
5) autorizație ANCPI pentru una dintre categoriile A, B, C, D, E;
6) carnetul de muncă şi/sau adeverinţe care
atestă vechimea în muncă, dacă este cazul –
original şi copie;
7) certificat de cazier judiciar în original.
Bibliografia pentru concurs :
1) Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
2) Legea nr. 7/1996 a cadastrului și
publicității imobiliare, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
3) Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare,
recepție și înscriere în evidențele de cadastru
și carte funciară, cu modificările și
completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.
0264-368236 int. 201.
Primar, Aurel Giurgiu

Hotel Andrei
din Câmpia Turzii
angajează
ospătari.
Info la tel.
0722-246231.

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.

În atenţia cititorilor!
Sesizări şi reclamaţii mica publicitate tel. 0752-171277.
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.
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.

Vine Moş Crăciun
şi aduce

1 porc, 7 pachete cu produse pentru masa
de Crăciun şi 7 cadouri pentru copii

TALON GRATUIT DE MICĂ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice
Taloanele, numai din numărul curent, se depun până joi la orele 11.00
TEXT ANUNŢ
_____________________________________________________________________

NUMELE: ______________________________________________

_____________________________________________________________________

VÂRSTA: ______________________

_____________________________________________________________________

LOCALITATEA: _________________________
ADRESA: ______________________________________________
TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 15 decembrie 2017, orele 12.00,
la redacţie, în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8.
Numele câştigătorilor vor fi publicate luni, 18 decembrie 2017.
Premierea câştigătorilor: vineri, 22 decembrie, orele 12.00,
la redacţie

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
LOCALITATEA: _______________________________________________________
PREŢ: ________________________
TELEFON: _____________________

Z I A R U L 2 1 n r. 4 9

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 Carefour; * Chioşcul alb vis a vis de BCR; * Chioşcul alb de lângă Poliţie; * La Materna: 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.
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BERBEC
Vă atrage atât de mult munca, încât aţi uitat cu
desăvârşire de casă şi de cei dragi. N-ar fi rău
dacă aţi aloca puţin timp din programul dv. şi
pentru lucruri care ţin de suflet. În dragoste,
întregul interval însă, numai de bine. Miercuri,
aţi putea primi propuneri tentante sau v-aţi putea
planifica o întâlnire deosebit de romantică. De
joi, apar tot felul de evenimente care presupun şi
deplasări lungi şi obositoare, care nu vă mai
permit să vă implicaţi în alt fel de "activităţi".

RAC
Poziţia astrelor din această săptămână corespunde momentului de conştientizare a unor noi
direcţii de acţiune. Veţi fi mai dispuşi decât până
acum să preluaţi frâiele activităţii dv., să vă
proclamaţi independenţa şi chiar să riscaţi mai
mult. Intervalul influenţează favorabil călătoriile
şi comerţul, trezind în personalitatea individului
şi oarecare tendinţe de viclenie. Referitor la
sănătate, apare posibilitatea unor dureri în zona
coloanei vertebrale şi a stomacului.

BALANŢĂ
Faceţi reparaţii acasă sau cheltuiţi o sumă de
bani pentru reparaţia autoturismului personal.
Atenţie marţi la scurtele deplasări, în special
dacă folosiţi maşina, pentru că aţi putea avea
probleme. Vă veţi vedea joi pe neaşteptate cu o
persoană la care ţineţi şi veţi dori să organizaţi o
mică petrecere în week-end pentru a sărbători
evenimentul, dar nimeni din familie nu vă susţine şi va trebui să renunţaţi. Sâmbătă, sunteţi
nevoit să faceţi singur toate treburile casnice.

CAPRICORN
Nu este exclus să vreţi să vă retrageţi pentru
puţin timp din orice activitate şi implicit din
viaţa publică şi să vă odihniţi mai mult. Totuşi
sunt favorizate întregul interval relaţiile cu persoanele de sex opus. Nu este exclus ca miercuri
să vă simţiţi atras chiar de către cineva din
cercul cunoscuţilor. Dacă tot aveţi atâta poftă de
iubire, poate că n-ar fi rău să daţi curs provocărilor şi să retrăiţi o aventură sentimentală la care
aţi renunţat din pricina lipsei de timp.

TAUR
Relaţia dv. de familie şi cea intimă cu partenerul
de cuplu vor cunoaşte o evoluţie armonioasă.
Sunt de aşteptat surprize plăcute şi sprijin din
partea persoanelor iubite. Săptămâna aceasta
favorizează relaţiile sentimentale şi le protejează, aducând mai mult optimism în cuplu. Sunt
favorizate de joi călătoriile alături de familie.
Colaborările joacă şi ele un rol important, dacă
vă gândiţi să câştigaţi bani alături de persoanele
din familie. La serviciu, vi se impun reguli noi.

LEU
Să nu vă aşteptaţi să primiţi încurajări din partea
familiei în legătură cu o schimbare pe care doriţi
să o faceţi în locuinţă. Se pare că planurile dv. în
legătură cu căminul trebuie să mai aştepte, cel
puţin până se mai calmează tensiunile. Trebuie
să daţi dovadă de prudenţă miercuri, dacă vi se
cere să semnaţi nişte acte. Este posibil să primiţi
vineri o veste importantă despre o rudă mai în
vârstă, care a fost spitalizată. În general,
cheltuiţi mai mult pentru alţii decât pentru dv.

SCORPION
Aţi dori să faceţi mai multe pentru cei dragi şi să
le dedicaţi mai mult din timpul dv. Pentru
început, vă decideţi să vă apropiaţi şi afectiv de
ei. Declaraţiile de dragoste pe care le faceţi vor
fi primite cu bucurie de toţi cei dragi. În ceea ce
priveşte banii, nu trebuie să munciţi foarte mult
pentru a încasa ce vi se cuvine de drept. Veţi
primi numai veşti bune de la rude şi de la amici
aproape întregul interval. Treceţi totuşi printr-o
stare de nemulţumire difuză.

VĂRSĂTOR
Este o săptămână bună pentru vise îndrăzneţe,
imaginaţie şi creşterea veniturilor. Este posibil
ca în acest interval să comunicaţi mult sau să
călătoriţi. Apare miercuri şi posibilitatea rezolvării unor conflicte mai vechi şi se întrezăreşte
şansa unor colaborări eficiente. Se recomandă
însă o mai mare prudenţă în alegerea colaboratorilor. Este o perioadă favorabilă şi concepţiei
sau naşterilor. Oficializarile relaţiilor sunt de
asemenea recomandabile, mai ales vineri.

GEMENI
Aflaţi din greşeală că sunteţi bârfit de prieteni,
dar culmea este că situaţia nu vă supără prea
mult. Învăţaţi astfel să fiţi pe fază şi să nu
dezvăluiţi nimănui nimic din planurile pe care le
aveţi. Se cere prudenţă mai ales miercuri în
destăinuirile pe care le faceţi. Cât despre
sănătate, este posibil ca durerile reumatice să vă
creeze unele dificultăţi întreg intervalul. De
vineri, începeţi o campanie de schimbări prin
care interveniţi în viaţa celor din anturaj.

FECIOARĂ
Graba cu care vreţi să finalizaţi proiectele nu va
face altceva decât să întârzie realizarea acestora.
Chiar dacă nu vă iese nimic din ceea ce v-aţi
propus să realizaţi, ar fi bine să nu vă pierdeţi
răbdarea. Miercuri, cineva vă va face un cadou
din partea unui membru al familiei aflat în altă
ţară sau localitate. De joi, este necesar să
începeţi să vă faceţi din nou bagajele pentru o
deplasare care chiar a devenit de rutină. În
week-end, nu aveţi parte în niciun caz de odihnă.

SĂGETĂTOR
Sunteţi bine dispuşi şi comportamentul pe care îl
afişaţi întreaga săptămână în faţa celorlalţi vă va
avantaja. Aţi putea fi totuşi mult mai îngăduitori
cu persoanele care v-au dezamăgit la un moment
dat. O persoană se arată interesată miercuri de
relaţia dv. intimă, ceea ce nu vă va fi tocmai pe
plac, mai ales că încearcă să vă dea sfaturi cu
aroganţă. Prietenii vă sunt în continuare de mare
folos, mai ales că trebuie să faceţi multe drumuri
scurte şi nu mai aveţi timp pentru afaceri.

PEŞTI
Vă aşteaptă o săptămână grea cu cei de acasă. Va
trebui să ştiţi să daţi explicaţii cu privire la
deciziile pe care le-aţi luat pe propria răspundere. Datorită puterii de convingere pe care o
aveţi, veţi reuşi totuşi să calmaţi repede spiritele.
Marţi sau miercuri, cineva din anturaj v-ar putea
păcăli cu o sumă modică de bani. Vă va fi jenă
să-l daţi de gol şi alegeţi altă manieră de a-l
pedepsi. La sfârşitul intervalului, va fi necesar să
rămâneţi acasă pentru a aştepta musafiri.

MERSUL TRENURILOR TELEFOANE UTILE
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII
VALABIL DE LA 13.12.2016

Rang

Tren

Sosire

Plecare

IRN
IRN
IR
IRN
RIR
RIRRIRRIRRIRRIR
IR
IR
RIRIR
RRIR
RIRN
RIR-

1838
1765
1835
1741
3081
1843
3083
1837
2038
1836
3082
1737
3085
1746
3612
469
1538
1745
3089
1736
468
2039
3086
1539
3088
1766
3091
1742

00:02
01:34
03:13
03:46
03:59
04:11
05:25
05:38
06:38
07:58
09:01
09:21
09:28
10:24
13:16
13:19
14:25
14:43
15:20
16:53
17:15
17:43
17:50
20:50
20:53
21:01
21:19
23:04

00:03
01:35
03:14
03:47
04:00
04:12
05:42
05:39
06:40
07:59
09:02
09:22
09:29
10:26
13:17
13:21
14:26
14:44
15:21
16:54
17:16
17:44
17:51
20:52
20:54
21:03
21:20
23:06

Direcţie

Poliţie, pompieri, salvare
Administraţia Financiară

Timisoara Nord (18:00) - Iasi (10:31)
Iasi (15:10) - Timisoara Nord (08:35)
Bucuresti Nord (16:25) - Cluj Napoca (04:14)
Bucuresti Nord (18:45) - Satu Mare (10:06)
Razboieni (03:40) - Cluj Napoca (05:27)
Timisoara Nord (21:40) - Beclean pe Somes (07:13)
Teius (04:25) - Cluj Napoca (07:01)
Iasi (19:25) - Timisoara Nord (12:19)
Cluj Napoca (05:30) - Deva (10:16)
Cluj Napoca (07:02) - Bucuresti Nord (20:47)
Cluj Napoca (07:52) - Teius (10:08)
Rimnicu Vilcea (04:05) - Cluj Napoca (10:20)
Sighisoara (05:08) - Cluj Napoca (10:44)
Satu Mare (03:47) - Bucuresti Nord (19:25)
Cluj Napoca (12:07) - Teius (14:22)
Tirgu Mures (11:45) - Cluj Napoca (14:15)
Cluj Napoca (13:30) - Bucuresti Nord (22:54)
Bucuresti Nord (06:00) - Satu Mare (21:57)
Teius (14:23) - Cluj Napoca (16:35)
Cluj Napoca (16:00) - Rimnicu Vilcea (22:30)
Cluj Napoca (16:22) - Tirgu Mures (18:52)
Deva (14:25) - Cluj Napoca (18:58)
Cluj Napoca (16:41) - Sighisoara (22:00)
Brasov (15:05) - Cluj Napoca (21:49)
Cluj Napoca (19:43) - Teius (22:00)
Timisoara Nord (13:50) - Iasi (07:33)
Teius (20:20) - Cluj Napoca (22:29)
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
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.
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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

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

Primării
Primăria Turda
Primăria C.Turzii
Primăria M.Viteazu
Primăria Viişoara
Primăria Tureni
Primăria Aiton
Primăria Ceanu Mare
Primăria Tritenii de Jos
Primăria Moldoveneşti
Primăria Luna
Primăria Călăraşi
Primăria Frata
Primăria Sănduleşti

Informaţii turistice
Centrul de Informare Turistică 0364-108.229

0264-313.160
0264-368.001
0264-329.101
0264-327.601
0264-310.009
0264-310.400
0264-367.715
0264-285.998
0264-329.701
0264-368.236
0264-356.086
0264-282.498
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

Bănci
BCR
BRD
BancPost
Raiffeisen
Transilvania
Romextera Bank
Alpha Bank
OTP Bank
Banca Românească
Piraeus Bank

Agenţii de turism
Tudor Turism
Sens Vest
Agenţia CFR
Autogări
Autotrust (intra-judeţ)
Sens Vest (interjud.)
Daghemana C.Turzii

0373-514.227
0264-316.395
0264-306.070
0264-703.704
0264-316.833
0264-316.021
0264-316.655
0264-311.088
0264-311.260
0264-316.041

0264-312.198
0264-313.431
9521; 0264-367452
0746-021.023
0264-313.431
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)
OP 2 (micro)
OP 1 C.Turzii
OP 2 C.Turzii

0264-311.541
0264-322.024
0264-368.020
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
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A&A

* benzinărie * motel * magazin
* restaurant

www.ziarul21.ro

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 - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

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

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor
Rezervări la telefoanele:
0264-365188, 0264-366767, 0722-246231, 0743-056176.
Câmpia Turzii, P-ţa Unirii nr. 16 B;
Program casierie: Luni-Vineri: 08.00-16.00
Telefon: 0264-365770,
Fax: 0264.365770,

DAGHEMANA

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.
SC Domeniul Public Turda SA
SEDIUL CENTRAL
Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda,
cod 401189, Jud. Cluj, Romania.
Telefon: +40 264 314 725

office@domeniulpublicturda.ro
STATIA DE MIXTURI ASFALTICE
Str. Mihai Viteazu, FN
SERE Str. Petru Maior, nr. 4

M
M
M
M

AUTOGARĂ
DEPOZIT EN-GROSS
BRUTĂRIE
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;

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

ri
u
ţ
pre

mic

i

În Câmpia Turzii, vis a vis de Primărie şi în fostul magazin Orange
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Spectacol de 1 Decembrie la Turda: ”Multe țări, o singură patrie”

Emil HĂLĂŞTUAN

Î

n ciuda frigului pătrunzător și a
umezelii ce se insinua prin toate
colțurile hainelor, la spectacolul
organizat de către autoritățile
publice turdene cu ocazia sărbătoririi Zilei
Naționale a României, s-a înregistrat un
record de participare. Peste 2 mii de turdeni
au asistat la programul artistic desfășurat
vineri, 1 decembrie, cu începere de la ora
15, în amfiteatrul din Parcul Teilor –
Oprișani.
Profesorul Emil Moldovan, președintele
comisiei pentru cultură, învățământ,
tineret, sănătate, din Consiliul local, care a
lucrat la alcătuirea programului artistic,

împreună cu directorul Casei de Cultură,
profesoara Ana Sevan, a declarat că, din
1990 încoace, la nici o manifestare artistică
organizată cu prilejul unor sărbători, nu au
participat turdenii în număr atât de mare ca
și acum.
Atracția programului artistic s-a numit Veta
Biriș. Interpreta de muzică populară din
județul Alba, care a urcat pe scenă după
circa două ore și jumătate de la începerea
programului, a cântat câteva melodii
patriotice. În așteptarea Vetei Biriș, turdenii
care au înfruntat frigul, cu mic, cu mare,
timp de peste trei ore, au asistat la un
program artistic susținut de soliștii de
muzică populară Milena Bandits, Lorena
Hideg, Bianca Gabor, Ioana Budae și

Ansamblurile folclorice ”Datina” și
”Comori ardelene” formate din copii,
pregătiți de către maeștrii coregrafi Ioan
Cuc și Vasile Baciu, au prezentat câteva
suite de dansuri populare din Bihor și din
Moldova, respectiv o suită de jocuri specifice satelor din Câmpia Transilvaniei.

În ton cu năravurile clasei politice, cu
ocazia Zilei Naționale a României și
turdenii obișnuiți au avut parte de ciolan. O
pizzerie a oferit, fără ”luptă” adică gratuit,
peste 2 mii de porții de fasole cu ciolan,
ceea ce a însemnat gătirea a 180 de litri de
mâncare de fasole, după cum a precizat
Aurelian Bolog, șeful Serviciului Comercial din cadrul Poliției locale Turda.

Ansamblul folcloric de adulți (instructorcoregraf, Vasile Baciu) a prezentat câteva
jocuri de pe Valea Arieșului. Spectacolul a
debutat cu melodiile patriotice Ne-au
călcat străinii, Țara mea-i un colț de rai și
Sunt copil de Românie. În continuare,
Călin Pop a recitat două poezii din creația
proprie.

La ora 17.15, primarul Turzii, Cristian
Matei,care până atunci a asistat la spectacol, la fel ca oricare altul dintre cei peste 2
mii de participanți, a dat startul iluminatului ornamental de sărbători. Vineri, 1
decembrie, odată cu lăsarea întunericului,
Turda s-a înveșmântat în lumini de
sărbătoare.

Nicoleta Hădărean.

Toate bunătăţile tradiţionale pentru sărbători
le găsiţi acum la preţuri speciale
la Marele Alb
Profitaţi acum de pomana porcului
de la măcelăriile Marele Alb şi cumpăraţi
*
*
*
*

cârnaţi afumaţi de casă,
caltaboşi,
tobă de casă,
piept de porc afumat pentru friptură

la numai
14,5
lei/kg.

Nu mai pierdeţi timpul pentru a prepara delicii
de sărbători, ci petreceţi-l cu cei dragi!
Vă aşteptăm cu mult drag în măcelăriile
Marele Alb cu produse tradiţionale
de cea mai bună calitate.

Sărbători fericite şi Doamne-ajută!

