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Ziarul 21 vă doreşte 
un Crăciun liniştit şi un
An Nou plin de realizări!

Colegiul Tehnic „Dr. Ioan
Raţiu”, cea mai veche şcoală

de arte şi meserii din zona
Turda - Câmpia Turzii, 

se desfiinţează 03

CONCURS

Record de străzi
modernizate în 2017!

Primăria Municipiului Turda 
a derulat lucrări de asfaltare 
pe 22 de străzi anul acesta

06

50 de ani de căsătorie,
premiaţi la Turda

13

“Rânduială și normalitate” –
cuvintele de ordine la

Spitalul municipal din Turda

05

Tentativă de jaf la un
magazin din Câmpia Turzii,

surprinsă de camerele 
de supraveghere! 

07

Următorul număr al Ziarului 21 va apare în 
8 ianuarie 2018

Sărbători fericite şi La mulţi ani!

Vezi lista câştigătorilor la pagina 10
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SALINA TURDA 
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-17.00; 

Ultima intrare: ora 16.00
SC Salina Turda SA; www.salinaturda.eu

Primul Centru Spa & Wellness din oraş

Bazinul de înot didactic Turda

Cel mai frumos loc subteran din lume

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. 

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. 

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

Protejați contoarele de apă împotriva înghețului! 
Măsuri necesare pentru protejarea instalaţiei de apă
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Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Raţiu”, 
cea mai veche şcoală de arte şi meserii 
din zona Turda-Câmpia Turzii, se desfiinţează
”Înmormântată” de Consiliul local Turda în 15 decembrie 2015, ce a dat astfel curs unei propuneri a
Inspectoratului Școlar Județean Cluj (ISJ), cea mai veche școală de arte de meserii din zona Turda-
Câmpia Turzii își va putea păstra statutul de persoană juridică, printr-o hotărâre din 13 ianuarie, a
aceluiași for deliberativ turdean, la propunerea aceluiași Inspectorat Școlar Județean Cluj.

upă spitale, a venit
rândul școlilor 
la ”eutanasiere”?

Povestea halucinantă a deciziei de
desființare, ca formă juridică de
organizare, a Colegiului Tehnic
Dr. Ioan Rațiu din Turda, a
început, cel puțin partea la vedere
a aisbergului, prin adresa 14883,
din 15 decembrie 2015, prin care
Inspectoratul Școlar Județean
Cluj solicita desființarea școlii, ca
formă juridică de funcționare.
Potrivit hotărârii Consiliului local
Turda, ai cărui membri au înghițit
pe nemestecate argumentul forte
al ISJ, și anume numărul de 235
de elevi înscriși la Colegiul
Tehnic Dr. Ioan Rațiu în anul
școlar 2015-2016, aflat sub limita
de 300, prevăzută de lege, cu
începere din anul școlar 2016-
2017 cea mai veche școală de arte
și meserii din zona Turda-Câmpia
Turzii, înființată în anul 1905,
urma să dispară din peisajul
învățământului preuniversitar tur-
dean, respectiv din rețeaua tehno-
logică a liceelor din localitate.

”Dr. Ioan Rațiu respiră
normal”
După Anul Nou, o situație a
numărului de elevi, înaintată
Primăriei și Consiliului local
Turda de colegiul programat
pentru ”eutanasiere” schimbă
datele problemei. În loc de 235 de
elevi, număr avansat în luna
decembrie a anului precedent de
către ISJ Cluj, conducerea
Colegiului Tehnic Dr. Ioan Rațiu
certifică primăriei și forului
deliberativ turdean un număr de
431 de elevi. Situat peste limita de
300, acest număr permite conti-

nuarea activității Colegiului
Tehnic Dr. Ioan Rațiu, ca și
unitate de învățământ cu
personalitate juridică.

Exerciții de ”aruncarea pisicii
moarte”
Documentele atașate proiectului
de hotărâre prin care, miercuri, 13
ianuarie, Consiliul local Turda
abroga decizia de desființare a
celei mai vechi școli de arte și
meserii din localitate ”se bat cap
în cap”. Afirmațiile contradictorii
din hârtiile ce însoțesc proiectul
de hotărâre pot conduce spre con-
cluzia că, odată ”oalele sparte”
grija de căpătâi, atât a forului
deliberativ turdean cât și a Inspec-
toratului Școlar Județean Cluj a
fost aruncarea ”pisicii moarte” cât
mai departe de ograda proprie.

Dezaprobarea aprobării: 
”Eu sunt mic, nu știu nimic!
În raportul de specialitate, semnat
de Radu Crișan, administratorul
public al Primăriei Turda, se
invocă drept temei pentru decizia
de desființare a Colegiului Tehnic
Dr. Ioan Rațiu ”avizul conform al
Inspectoratului Școlar Județean
Cluj, nr. 14883/15.12.2015, aviz
care specifica faptul că unitatea
școlară nu mai îndeplinește pla-
fonul minim de 300 de elevi,
reglementat de legea 1/2011,
legea educației naționale”. 

De cealaltă parte, pentru a se
alinia axiomei ce zice că ”cine nu
a mâncat usturoi nici gura nu-i
pute” în adresa nr. 17, din
12.01.2016, ISJ comunică autori-
tăților publice turdene ”refuz(ul)
de a emite avizul conform cu
privire la proiectul de reorga-
nizare a rețelei școlare pentru anul

școlar 2016-2017, în ceea ce
privește desființarea Colegiului
Tehnic Dr. Ioan Rațiu Turda,
începând cu anul școlar 2016-
2017”. 

Ca temei pentru justificarea
refuzului aprobării desființării
colegiului turdean, în adresa ISJ
Cluj se invocă “dispozițiile art.
22, alin. 1, din Metodologia
privind fundamentarea cifrei de
școlarizare pentru învățământul
preuniversitar de stat, aprobat prin
OMECS nr. 5556, din 27.10.2015,
care prevede termenul de 25
noiembrie 2015, pentru solicitarea
de către Inspectoratul Școlar
Județean Cluj a proiectului pri-
vind reorganizarea rețelei școlare
a unităților de învățământ preu-
niversitar de stat și particular din
raza teritorială a Municipiului
Turda, pentru anul școlar 206-
2017”.

Această justificare iscă o nedume-
rire. Semnatarii adresei nr.
14.883, din 15 decembrie 2015,
adică inspectorul școlar general
Valentin Claudiu Cuibus și
inspectorul școlar general adjunct
Mariana Pop, nu știau că, potrivit
OMECS nr. 5556, din 27.10.2015,
termenul până la care ISJ Cluj
putea solicita modificarea rețelei
școlare din Turda pentru anul
2016-2017 expirase de aproape
două luni?

Consiliul local Turda: ”Pisica
aterizează la punct fix”
Nici membrii Consiliului local
Turda nu s-au lăsat mai prejos.
După ce, la ședința din 15
decembrie, majoritatea, alcătuită
din consilierii PNL și UDMR,
susținută și de o parte a indepen-

denților, a votat fără ezitare pentru
desființarea Colegiului Tehnic Dr.
Ioan Rațiu, ignorând solicitarea
colegei lor, Dorina Arion, care le
ceruse să se opună propunerii ISJ
Cluj și să ceară informații supli-
mentare despre situația școlii în
cauză, miercuri, 13 ianuarie, unul
dintre consilierii care au votat
pro-desființare, profesoara Clara
Adamossy, de la UDMR, preciza:
”Noi votăm conform legii, așa
cum am făcut-o și data trecută!”. 

Grozavă lege, potrivit căreia,
oricum o întorc aleșii, tot bine
iese! Președintele de ședință,
liberalul Cristian Felezeu, mai
puțin diplomat, nu a aruncat
”pisica moartă” la întâmplare ci
tocmai în curtea ISJ Cluj:
”Greșeala a fost a ISJ Cluj. Am
solicitat prezența unui reprezen-
tant al inspectoratului la ședința
de azi (n.r: miercuri, 13 ianuarie).
Numărul de 235 de elevi, la
Colegiul Tehnic Dr. Ioan Rațiu,
prezentat de ISJ, s-a dovedit
nereal. După discuții cu condu-
cerea școlii am aflat numărul real
de elevi înscriși la această școală
(n.r: 431). Să își asume respon-
sabilitatea celor întâmplate cei
care au comunicat datele ero-
nate”. 

Prin argumentele sale, Cristian
Felezeu le-a oferit colegilor săi,
mai ales liberalilor și udeme-
riștilor ”apă și săpun” pentru a se
spăla pe mâini, întocmai precum
Pilat din Pont de tărășenia unui
vot comandat de interese nu
tocmai în concordanță cu cele ale
cadrelor didactice, elevilor și a
părinților, interesați de existența,
în continuare, a Colegiului Tehnic
Dr. Ioan Rațiu.

Pe cine reprezintă Consiliul
local Turda? Gânduri despre
jurăminte și despre demisii, 
cel puțin morale
Consilierul independent Mariana
Dobra: ”De ce a fost atâta grabă
cu desființarea colegiului? Prin
decizia noastră, am produs foarte
multă durere și neliniște cadrelor
didactice, elevilor și părinților” a
recunoscut Mariana Dobra. Au
nevoie turdenii de niște reprezen-
tanți care le provoacă durere?

Profesoara Dorina Arion, cea
care, la ședința din 15 decembrie
2015 și-a rugat colegii să nu dea
undă verde desființării Colegiului
Tehnic Dr. Ioan Rațiu și-a asumat
vinovăția, deși, personal, nu a
votat ”pentru”: ”Aveam obligația
să ne informăm mai temeinic,
înainte de a aproba o asemenea
măsură precum desființarea unei
școli. Aveam drept de veto! 

Nu avem nicio scuză pentru cele
întâmplate”, a conchis social-
democrata Dorina Arion.

Istoria, jertfită pe altarul
intereselor mărunte 
(sau/și meschine?)
Colegiul ,,Tehnic Dr.Ioan Raţiu”
este cea mai veche școală de arte
și meserii din zona Turda-Câmpia
Turzii. 

Înființată în 1905, ca școală de
arte și meserii, în anii 1922-1948
devine cel mai important centru
de calificare profe-sională și de
cultură ce funcționa sub patro-
najul „Casinei meseriașilor și
intelectualilor turdeni”, se arată
într-un istoric al Colegiului
Tehnic Dr. Ioan Rațiu, postat pe
site-ul Primăriei Turda.

D
Emil HĂLĂŞTUAN
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Primăria municipiului Câmpia Turzii
Adresa: Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr. 2, 
cod 405100
Tel. 0264-368001, 0264-368002; Fax: 0264-365767
E-mail: primaria@campiaturzii.ro; 
web: www.campiaturzii.ro

Primar: Dorin Lojigan
Viceprimar: Robert Istvan Szabo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primar: Saşa Valer
Viceprimar: Raul Rafai

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

Primar: Daniela Elena Mănăilă
Viceprimar: Colosvari Ileana

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

Primar: Nicolae Făgădar
Viceprimar: Stan Vasile

Povești de fabrică, lansate La papion

olumul ”Povești de
fabrică” o idee născută la o
cafea, a cărei concretizare

s-a materializat după consumarea
câtorva kilograme de cremeș, a vreo
cinci ibrice de cafea, stropită cu
câțiva litri de vin, mai ales din cel
roșu, precum sticla colorată cu oxizi
de crom, ce ținea loc de rubin în
lista produselor fabricate de
economia socialistă, a prins viață. 

Adăpostită, deocamdată, în birou-
rile Centrului Rațiu pentru Demo-
crație, cartea, scrisă de Oana Bakos,
Alina Constantinescu și Emil
Hălăștuan, dar dată drept anonimă,
în numele autorilor povestirilor,
precum cele semnate de către Sorin
Bichiș, Mircea Lazăr, Adela Stan,
sau Rodica Bocoș, va fi lansată pe
orbita literaturii turdene marți, 19
decembrie. Evenimentul se va con-
suma cu începere de la ora 18, la
cafeneaua culturală La papion, din
Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1. 

Autorii au ”gândit și scris” conți-
nutul culegerii de ”Povești de
fabrică” după o logică anume,
jalonată de repere precum naționa-
lizare, colectivizare, industrializare,
sindicat, patronat, repartiții, prac-
tică în producție, șefi de cadre,
frontieriști, bancuri politice, pro-
gram de alimentație rațională,
cartele de alimente, aprovizionare
pe sub mână, cozi, atenții, filme de
propagandă, Radio Europa Liberă,
parazitism social, troc cu pile,

schimburi prelungite de lucru, pen-
tru îndeplinirea planului cincinal în
patru ani și jumătate, muncă
patriotică, activiști obștești, ședințe
de partid, defilări, informatori,
economie centralizată, furturi din
avutul obștesc, expresii despre care,
în ”Cuvântul autorilor” se afirmă că
”aparțin unei lumi pe care (n.r:
cetățenii României) născuți după
anul 1990 nu au trăit-o niciodată și
nici nu o înțeleg”.

Culegerea ”Povești de fabrică”
reprezintă punctul terminus al unui
proiect desfășurat de Fundația Rațiu
pentru Democrație din Turda, în

parteneriat cu VVSM Media SRL. 
Proiectul ”Povești de fabrică” coor-
donat de către profesorul Florin
Stan, a beneficiat de finanțare din
partea Administrației Fondului
Național Cultural. Printre ”produ-
sele” rezultate ca urmare a desfă-
șurării proiectului, pe lângă cule-
gerea de ”Povești de fabrică” se
numără o piesă de teatru, o expozi-
ție fotografică și un concurs destinat
adolescenților ”culegători de
povești de fabrică”. 

Proiectul s-a desfășurat pe durata a
peste patru luni, din iulie până în
noiembrie 2017.

V
Emil HĂLĂŞTUAN

„Colindăm colind duios” – concert
de colinde al Parohiilor Ortodoxe
din Municipiul Câmpia Turzii

propierea sărbătorilor de iarnă, a
momentelor petrecute în mijlocul
familiei ne îndeamnă să ne gândim,

mai profund, la divinitate. Poveștile cu pruncul
născut în ieslea din Betleem, steaua care a
luminat calea magilor și îngerii care cântau în
Ceruri, toate acestea sunt posibile prin inter-
mediul colindelor, aceste cântece minunate care
ne-nvăluie sufletele într-un aer cald și mistic.

În acest context, Protopopiatul Ortodox Turda a
organizat duminică, 17 decembrie, în Sala
Mare a Palatului Cultural „Ionel Floașiu”, un
regal de colinde, în interpretarea corurilor bise-
ricilor ortodoxe din municipiul Câmpia Turzii.

La eveniment au participat: Liga Tinerilor
Creștini Ortodoxi Români Câmpia Turzii,
Corul Parohiei Ortodoxe „Adormirea Maicii
Domnului” Câmpia Turzii Corul Parohiei
Ortodoxe „Învierea Domnului” Câmpia Turzii,
Corul Parohiei Ortodoxe „Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil” Câmpia Turzii, Corul
Parohiei Ortodoxe „ Sf Ilie Tesviteanu” Câmpia
Turzii, Corul Parohiei Ortodoxe Luna, Corala
Preoțească a Protopopiatului Ortodox Turda.

Concertul „ Colindăm colind duios” s-a aflat la
a V-a ediție, iar organizatorii și-au propun ca,
prin intermediul său să creeze o legătură
spirituală între ansamblurile corale și audiență,
prin intermediul colindelor. 

A
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“Rânduială și normalitate” – cuvintele 
de ordine la Spitalul municipal din Turda

ntrat în folclorul urban
drept un loc unde nici
dușmanilor nu le poți

dori să ajungă, spitalul din Turda
a pășit în era schimbărilor. 

Precum un pacient supus unei
”reparații capitale” de circa un an
de zile legendara instituție sani-
tară a Turzii, a cărei faimă proastă
ajunsese demult în spitalele
Clujului, se află pe ”masa de
operație”.

Înaintea transformărilor radicale,
prevăzute în planul general de
modernizare a Spitalului munici-
pal din Turda, a cărui punere în
practică se preconizează să
înceapă în 2018, de un an încoace
instituția medicală fanion a Turzii
a început să se familiarizeze cu
schimbările.

De la numirea doctorului Ovidiu
Stănilă în funcția de manager al
spitalului,  eveniment de la care a
trecut mai bine de un an, unitatea
medicală turdeană trece prin
convulsiile premergătoare lepădă-

rii faimei proaste de care ”se
bucură” în rândul pacienților, dar
și a personalului medical din alte
spitale, pus nu odată în situația de
”a repara bolnavi stricați la
Turda”.

Acum se lucrează la utilarea blo-
cului operator, conform standar-
delor actuale în domeniu. Acesta
va dispune de șapte săli de
operație, unde se va lucra cu
aparatură medicală modernă, ca
de exemplu echipamente endo-
scopice fabricate în Japonia, sub
marca Olympus, un sterilizator cu
plasmă și mese chirurgicale radio-
transparente. 

Pardoseala sălilor din blocul
operator, ce numără șapte straturi
de rășini epoxidice, a fost de
asemenea montată în totalitate. 

Pentru modernizarea blocului
operator, ceea ce înseamnă adu-
cerea acestuia la exigențele unui
spital universitar, s-a alocat cea
mai mare parte a celor peste 2
milioane de lei, bani repartizați
spitalului de autoritățile publice
turdene în anul 2017. 

”Am reușit să atragem atenția
autorităților locale asupra spitalu-
lui. În acest an am primit de circa
trei ori mai mulți bani decât în
anii anteriori, când de la bugetul
Turzii se repartizau spitalului câte
700 – 800 de mii de lei, anual”, a
precizat dr. Ovidiu Stănilă, mana-
gerul Spitalului municipal Turda.  

De la începerea mandatului de
manager al spitalului de către dr.
Ovidiu Stănilă, s-a mai reușit
modernizarea completă a blocului
alimentar ”cel mai deficitar din
punct de vedere al dotărilor, din
toate spitalele județului Cluj”
după cum remarca acesta. Apoi,
s-au desfășurat lucrări de igie-
nizare a saloanelor de la trei din
cele cinci etaje ale Pavilionului
central al spitalului turdean. 

La parterul pavilionului central
s-a amenajat un centru pentru
spita-lizarea de zi. Ușa de la
intrarea în Spitalul municipal din
(Pavilionul central) se deschide
datorită unei fotocelule. Prin lipsa
clanțelor se evită culturile micro-
biene ce se pot forma pe acestea,
din cauza închiderii și deschiderii

ușii de câteva sute de ori, zilnic. 

Curtea plină de gropi ”ca după
război” a fost asfaltată în întregi-
me, iar în interiorul perimetrului
spitalului s-a amenajat o parcare
pentru mașinile personalului. 

În curând, dispensarul TBC, care
funcționa la Câmpia Turzii, va
reveni la Turda. ”În acest scop, se
lucrează la amenajarea unui sediu
al acestuia, în Policlinică”, a ținut
să precizeze dr. Ovidiu Stănilă.
Dacă dispensarul TBC va reveni
cu tot cu medic, în spitalul
turdean s-a mai reușit aducerea
unor medici specializați în dome-
niile deficitare, precum cele de
Diabet și boli de nutriție, Pneu-
mologie, Gastroenterologie și
Urologie.

Cu toate acestea, eforturile pentru
schimbarea radicală a Spitalului
municipal din Turda nu se încheie
aici. Pentru transformarea, din
temelii, a instituției, este nevoie
de punerea în practică a planului
general de modernizare a spita-
lului, ale cărui costuri estimate se
ridică la circa 166 de milioane de

lei. 

În viziunea primarului Turzii,
Cristian Matei, spitalul turdean va
deveni o unitate similară spitale-
lor regionale de urgență, cu dotări
și personal calificat inclusiv pen-
tru tratarea tuturor formelor de
cancer, după cum a declarat, nu
odată, edilul-șef  turdean.

Până una-alta, la Spitalul munici-
pal Turda, unitate cu circa 300 de
paturi, funcționează cinci secții
(Medicină internă, Chirurgie
generală, Obstetrică-Ginecologie,
Pediatrie și Psihiatrie acuți),
precum și mai multe comparti-
mente, precum cele de Diabet
zaharat, nutriție și boli metabo-
lice, Gastroenterologie, Reumato-
logie, Neurologie, Ortopedie și
traumatologie, Chirurgie și
ortopedie pediatrică, Neonato-
logie, Neurologie, Oftalmologie,
ORL, Cardiologie, Boli infecți-
oase și Oncologie medicală. 

Spitalul mai dispune de un centru
de primire a urgențelor și de un
compartiment de anestezie și
terapie intensivă.

I
Emil HĂLĂŞTUAN
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Record de străzi modernizate în 2017!

Primăria Municipiului Turda 
a derulat lucrări de asfaltare 
pe 22 de străzi anul acesta

entru prima dată în isto-
ria Turzii, în acest an au
fost modernizate și

asfaltate 22 de străzi, majoritatea
integral. Valoarea lucrărilor de
reabilitare/modernizare/întreți-
nere străzi, alei și parcări de pe
raza municipiului Turda, având ca
sursă de finanțare atât bugetul
local cât și surse guvernamentale
(PNDL), este de 10.184.430 lei.
Este pentru prima dată când banii
alocați acestor obiective sunt
folosiți în totalitate, în acest fel,
ponderea secțiunii de dezvoltare
în total buget devenind mult mai
mare decât în anii anteriori. 

În anul următor vom continua în
ritm alert asfaltarea străzilor din
municipiu, conform planului de
guvernare locală, pe toate liniile
de finanțare disponibile: buget
local, fonduri guvernamentale
prin PNDL II, proiectele europene
(modernizarea a 20 de străzi în
cartierul Băi și modernizarea
celor 4 coridoare de mobilitate
urbană care includ toate traseele
pe care circulă mijloacele de
transport în comun). Aceste
proiecte sunt cele mai mari și mai
importante pentru rezolvarea pro-
blemei infrastructurii rutiere,
implementarea lor fiind o șansă
reală de schimbare, de moderni-
zare atât a străzilor principale și a
celorlalte artere pe care circulă
transportul public, cât și a unui
număr mare de străzi în cartierul
Băi și cartierul Industrial. În
paralel, vom acționa în celelalte
zone cu fonduri de la bugetul
local.

LUCRĂRI efectuate în 2017

Cartier Micro III / Poiana

1. Calea Victoriei nr 100 - ame-
najare  parcare - asfaltare carosabil
2. Strada Nuferilor - carosabil
,trotuare ,parcări, accese blocuri

3. Strada Narciselor - carosabil
,trotuare ,parcări, accese blocuri
4. Strada Zorilor - carosabil
,trotuare ,parcări, accese blocuri
5. Legătură str.Nuferilor -
str.Lianelor - carosabil ,trotuare
,parcări, accese blocuri
6. Strada Lotus (legătură cu str.
Narciselor, în zona Bl.F9) -
carosabil, trotuare, parcări, accese
blocuri
7. Calea Victoriei (sector str.
Zorilor - str.Lianelor) - carosabil,
trotuare, parcări, accese blocuri
8. Strada Lianelor – asfaltare
carosabil
9. Strada Florilor - carosabil și
trotuare

Cartier Micro I 

10. Strada Rapsodiei – carosabil,
trotuare, parcări
11. Strada Rapsodiei – zona cabi-
netelor medicale - carosabil, trotu-
are
12. Strada Rapsodiei - amenajare
platformă Piața agroalimentară
13. Strada Baladei – asfaltare
carosabil

Cartier Micro II

14. Strada Crinilor - carosabil, tro-
tuare 
15. Strada Liliacului - până la
școala Ioan Opriș - carosabil,
trotuare, parcări
16. Strada Plopilor - asfaltare
carosabil 

Zona centrală / Turda Nouă

17. Strada Republicii - supra-
lărgire parcare și carosabil (24
locuri de parcare suplimentare)
18. Strada Cloșca – sector 2
(carosabil, trotuare) 
19. Strada Războieni – amenajare
parcare
20. Strada Mihai Eminescu –
asfaltare trotuar
21. Strada Gheorghe Șincai –

carosabil și trotuare
22. Strada Decebal – carosabil și
trotuare

Lucrări de reparații și plombări
extinse

-Plombarea str. I.Corvin
-Plombări și racorduri str. P.

Maior cu T.Corches, Vlăduțiu,
Sirenei

-Plombări str. Ec. Teodoroiu
-Plombări str. Roșiori
-Plombări str. Vasile Alecsandri 
-Plombări str. Cloșca –sector 1

Alte lucrări de asfaltare
-Curtea Teatrului Aureliu Manea
-Curtea Spitalului Municipal

Lucrări de împietruire drum prin
reprofilare cu piatră concasată

- Str. Dragalina (garaje), Str.
Panait Cerna, Str. A. Russo, Str.
Cânepiști, Str. Zăvoiului, Str. Cos-
min, Str. Racului, Str. Cucului,
Str. Petru Maoir, Str. Valea
Racosei, Str. I. Agârbiceanu, Str.
Câmpia Cristișului, Str. Aleea
Pădurii, Str. Lisca, Str. Gh. Dima,
Str. Gh. Enescu, Str. Punții, Băile
Sărate, Str. Barbu Lăutaru, Str.
Bucegi, Str.Bujorului. Str. Coco-
șului, Str. Ioan. I. Rus, Str. 22
decembrie 1989, Str. D. Anghel,
Str. M.Sadoveanu, Str.N. Labiș,
Str. M. Preda, Str. Baladei, Str.
Cheii, Str. T. Cipariu, Str. V. Lupu,
Hărcana, Str. Stadionului, Str.
Salciei, Str. Bercului, Str. Păcii,
Str. Sirenei, Str. Făcliei, Str.
Margaretelor, Str. Transbordării,
Str. Nicolae Teclu, Str. Petrilaca,
Str. I. L. Caragiale, Str. Clujului
(intrare service Dacia), Str.
Oborului, Str. Spiru Haret, Str.
Agriculturii, Str. V.Moldovan, Str.
Prunului, Str. Cireșului, Str.
Constructorilor, Str. Macilor, Str.
Axente Sever, Str. Săndulești, Str.
Salinelor, Str. A.I.Cuza, Str.
Coastei, Str.Călărași.

P

TNL Câmpia Turzii a renovat
sala de aşteptare a secţiei 
de pediatrie de la Spitalul

Municipal “Dr. Cornel Igna”

eria evenimentelor iniţiate de TNL Câmpia Turzii, orientate
înspre două dintre domeniile de mare importanță în orice
comunitate, educaţia şi sănătatea, continuă prin iniţiativa

tinerilor liberali de a reamenaja sala de aşteptare a Secţiei de Pediatrie
a Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” din Câmpia Turzii.

Noile picturi pe pereții sălii de așteptare, jucăriile, mobilierul vesel
pentru copii, îmbrăcate în culori vii, au fost gândite pentru a oferi
micuţilor afectați de diverse probleme de sănătate și care sunt nevoiți
să treacă pe la urgențe, un imbold de a zâmbi şi de a trece mai uşor
peste suferinţa lor.

În luna cadourilor, în preajma sărbătorilor de iarnă, intenţia
organizaţiei de tineret a Partidului Naţional Liberal Câmpia Turzii a
fost de a investi în creşterea calităţii mediului în care se desfăşoară
actul medical. Din fonduri proprii ale tinerilor şi membrilor, cu
sprijinul președintelui PNL Câmpia Turzii, primarul Dorin Nicolae
Lojigan, acest lucru a fost posibil, astfel încât ambientul acestui
spaţiu să fie mai prietenos celor mici.

Mulţumirile noastre se îndreaptă și către Anda Mazăre, care s-a oferit
voluntar să sprijine această acţiune prin realizarea picturilor pe pereți!
Un simplu gest de bunătate aduce bucurie!

S

Trei sensuri unice 
în Câmpia Turzii

rimăria Municipiului Câmpia Turzii informează că,
începând de marţi, 12.12.2017, ora 20:00 s-au instituit trei
sensuri unice în zona Pieței Unirii. Conform unui studiu de

trafic efectuat de către o firmă specializată, datorită aglomerației
traficului și lipsei unui număr suficient de parcări, a rezultat necesi-
tatea instituirii unor sensuri unice în zona centrală, după cum
urmează:

- pe strada Băii, ambele tronsoane, de la sediul Taxe și Impozite
Locale până la prima intersecție și în continuare până la intersecția cu
str. Parcului,
- pe strada Parcului, de la sensul giratoriu de lângă Palatul Copiilor,
până la hala de lactate din Piața Unirii.

Rugăm conducătorii auto să respecte semnificația indicatoarelor
rutiere.

De asemenea, au fost marcate și parcări suplimentare.Vă rugăm să
respectați încadrarea în marcajele trasate.

Acestea sunt necesare pentru crearea confortului în trafic a
conducătorilor auto prin fluidizarea traficului și asigurarea unui
număr suficient de locuri de parcare.

P
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Tentativă de jaf la un magazin
din Câmpia Turzii, surprinsă 
de camerele de supraveghere! 

tentativă de jaf la un
magazin din Câmpia
Turzii a fost dejucat

chiar de proprietarul magazinului
care se afla înăuntru, lucru la care
hoțul nu se aștepta.

Cum s-a întâmplat?
“Ca de obicei, orele târzii mă
prind în magazin, birocrația,
actele multe mă fac să rămân de
multe ori peste program. Așa s-a
întâmplat cu o săptămână în urmă,
când, după ce am terminat
recepția la marfa pe care am
primit-o în ziua respectivă, m-am
gândit să împodobesc magazinul
de Crăciun, cum fac an de an. Și
așa se face că m-a prins ora 12.40
când am auzit ceva la geamul din
spatele magazinului. Când m-am
dus să văd despre ce este vorba
am avut o surpriză, un bărbat îmi
forța geamul... imediat am ieșit
din magazin, însă hoțul s-a făcut
nevăzut”, ne-a destănuit propri-
etarul magazinului despre
experiența sa.

“Magazinul este foarte bine păzit,
alarmă, senzori, video, interven-
ție, de altfel intervenția a ajuns la
magazin în 29 de secunde, pentru

asta vreau să felicit firma Triton
pentru profesionism”, a mai com-
pletat proprietarul magazinului.
La scurt timp a ajuns și poliția

care a luat măsurile legale, a
deschis un dosar penal, iar prin-
derea hoțului este doar o ches-
tiune de timp.

Ședința extraordinar(ă) (de scurtă)
la Câmpia Turzii!

Consiliul local Câmpia Turzii s-a
întrunit într-o ședință extraor-
dinară de îndată, pentru a vota 2
proiecte de hotărâre.

1.Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetare de
venituri și cheltuieli, al Munici-
piului Câmpia Turzii pe anul
2017 și modificarea listei de
investiții aferentă.

2.Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii in folosință

gratuită, a unui spațiu care apar-
ține domeniului public al muni-
cipiului Câmpia Turzii, in
favoarea APAHR- filiala Cluj!

Ambele proiecte de hotărâre au
trecut, consilierii locali votând în
unanimitate! 

De precizat că acestă ședință a
durat exact 9 minute, din care 3
minute au fost destinate intonării
imnului național al României!

(Adi SOPORAN)

O
Sergiu JUCAN

Programul de funcţionare al farmaciilor
din Câmpia Turzii în sărbătorile legale

ale anului 2018

Efectul de “miercuri” 
la Câmpia Turzii

Se știe de foarte mult timp, că la
Câmpia Turzii, în fiecare zi de
miercuri, este targ/ piața/-
obor/talcioc, unde majoritatea
comercianților și producătorii
locali aduc, în fața locuitorilor
din Câmpia Turzii, toate
bunătățile pământului, că vorbim
de alimente, că vorbim de
produse casnice, mobilă, îmbră-
căminte ș.a.m.d

Se pare ca miercuri, 13 decem-
brie, cand mai sunt 10 zile până
la sărbătorile de Crăciun, oame-
nii au exagerat... lumea este
agiatată, nervoasă, supărată și
grăbită! Poate din cauză că încă

nu au văzut ninsoarea... sau poate
pentru că tovarășul Tudose & co
a exagerat cu majorarile la...
toate cele promise și nepromise,
sau poate pentru că Poliția
Locală din Câmpia Turzii își face
treaba, de când cu sensurile unice
prin oraș. 

În orice caz, aglomerația persistă
pentru cei ce tranzitează orașul și
asta o dovedesc pozele...

Încărcați-vă cu răbdare, bunătate,
speranță și încredere, pentru
toate celelalte exista... Master-
Card!

(Adi SOPORAN)

Expo Marius Rotar, 
la Câmpia Turzii

Marius Rotar, împreună cu
Asociația Artiștilor Plastici din
Câmpia Turzii, organizează, în
prag de sărbători, vernisajul
expoziției de artă plastică,
„Vise”! Pe data de 22 decembrie,

începând cu orele 18:00, la
Palatul Cultural “Ionel Floasiu”,
sunt invitați toți iubitorii de artă
și nu numai, din Câmpia Turzii,
pentru un eveniment inedit!

(Adi SOPORAN)
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Hour of Code la Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu”
nceputul lunii decembrie
reprezintă perioada de
desfășurare a deja tradi-
ționalei Hour of Code –

ora globală de programare și
tehnologie a computerelor. Eveni-
mentul, aflat la a patra ediție, a
fost marcat la Școala Gimnazială
Teodor Murășanu prin activități
specifice desfășurate în cabinetul
de informatică. 

Elevii, îndrumați de d-nele profe-
sor Carmen Szekely, Dorina
Vitalis și Dorina Felvinți, au
demonstrat că, parcurgând tutori-
alele disponibile, pot deveni mici
informaticieni, creatori de jocuri

cu ajutorul blocurilor de cod. 

Valorificarea oportunităților oferi-
te de Asociația ADFABER prin
ora globală de programare este
posibilă și pentru elevii care nu
sunt familiarizați cu computerul,
parcursul acestora fiind ghidat
într-un mod intuitiv și amuzant în
același timp. 

La finele orei, fiecare elev a
primit o diplomă prin care se
certifică implicarea și reușita într-
ale progamării.

Director,
Gianina Silvia Matei

Î

Colegiul Tehnic “Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii, 
vizitat de europarlamentarul Daniel Buda

olegiul Tehnic “Victor Ungu-
reanu” din Câmpia Turzii a avut,
în 8 decembrie, onoarea de a

găzdui întâlnirea cu domnul europarlamen-
tar Daniel Buda, activitate desfăşurată în
cadrul programului educativ “ŞCOLI
AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI
EUROPEAN”. Alături de domnul europar-
lamentar la întâlnirea cu elevii de la CTVU
au fost prezenţi şi primarul Municipiului
Câmpia Turzii, domnul Dorin Lojigan şi
domnul viceprimar Sabin Ghemeş, doamna
director Paula Bozdog, doamna director
adj. Monica Cherecheş. Activitatea a fost
coordonată de dna. profesor Cristina Şopte-
rean, având sprijinul celorlalţi Ambasadori
Seniori prof. Mihaela Sebeni, prof. dr.
Denisa Legenda, bibl. Doc. Cristina Goia. 

La întâlnirea cu elevii, domnul europarla-
mentar a vorbit despre activitatea din
Parlamentul European, despre activitatea
din comisiile de specialitate, despre decizi-
ile care se iau la nivelul Parlamentului

European, despre temele de dezbatere
aflate pe agenda europeană, începând de la
migraţie, Politica de Coeziune, despre
BREXIT, precum şi despre problemele din
sectorul agricol. 

De asemenea, le-a transmis tinerilor faptul

că în această perioadă agitată a istoriei
europene, Parlamentul reprezintă pilonul
central al democraţiei şi forumul de
dezbateri privind viitoarea politică a UE. 

Elevii de la Colegiul Tehnic “Victor
Ungureanu” au fost proactivi, iar prin

întrebările extrem de aplicate pe care le-au
adresat au arătat că sunt curioşi şi interesaţi
de problematicile UE. Şi parafrazând
cuvintele domnului Daniel Buda: “Tinerii
români trebuie să fie implicaţi în dez-
baterea problematicilor europene, iar elevii
Colegiului Tehnic ”Victor Ungureanu” din
Câmpia Turzii sunt un exemplu în acest
sens! Uniunea Europeană este casa noastră,
a tuturor!” 

Totodată domnul europarlamentar Daniel
Buda şi domnul primar Dorin Lojigan au
asigurat echipa de proiect EPAS de la
CTVU pentru întregul sprijin în obţinerea
titulaturii de “Şcoală Ambasador a Parla-
mentului European”.

Pentru că suntem în preajma sărbătorii
Naşterii Domnului Iisus Hristos, elevele
Andreea Sebeni şi Delia Gădălean,
ambasadori juniori EPAS, au încheiat
activitatea cu un colaj de urări şi colinde
româneşti. 

C

Lansare de proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială “Mihai Vodă” 
din comuna Mihai Viteazu

iua de 13 decembrie
2017 a fost o zi de
sărbătoare la Școala

Gimnazială ”Mihai Vodă” din
comuna Mihai Viteazu: sala
festivă a școlii a găzduit eveni-
mentul de lansare a proiectului
Erasmus+ KA219 ”Designing
Bridges Among European Citzen
Through STEAM”.

La activitate au participat o parte
din elevii școlii și părinții
acestora, colectivul de dascăli și
ca invitați doamnele directoare de
la Școala ”Avram Iancu” Turda-
instituție cu care Școala din Mihai
Viteazu este în parteneriat urban-rural. 
Activitatea a debutat cu cuvântul
de deschidere al doamnei director
prof.Arion Daniela Maria. După
urarea de bun venit adresată
tuturor participanților doamna
profesor a prezentat pe scurt
proiectele internaționale la care a
participat în acest an școala din
Mihai Viteazu: Proiectul de vo-
luntariat ”Tineri pentru Româ-
nia”, Proiectul de mobilitate Eras-
mus+ ” Consorțiu pentru formare

prin mobilitate europeană” și
proiectul de parteneriat strategic
lansat.

Din prezentarea power-point
realizată de elevele Banka Flavia,
Mladzsi Carla și Oancheș Teodora
toți cei prezenți la eveniment au
aflat informații despre Programul
Erasmus+.

Detalii legate de proiectul lansat
au fost oferite de profesor Suciu
Mihaela, coordonatoarea proiec-
tului și un grup de eleve din clasa
a VIII-a A. 
Au fost prezentate școlile din
țările partenere și domeniile de
care răspund: IES Mestre Ramón
Esteve, Catadau, Valencia,
Spania-coordonatoarea proiectu-

lui-INGINERIE, Narva Keelte-
lütseum, Narva, Estonia –TEH-
NOLOGIE, Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Muglar, Turkey-MATE-
MATICĂ, Școala Gimnazială
"Mihai-Vodă", Mihai Viteazu,
România-ȘTIINȚE și Instituto
Superiore "Alfonso CASANO-
VA", Naples Italia-ARTE; perioa-

da de desfășurare (septembrie
2017- septembrie 2019); obiec-
tivele proiectului; echipa de
proiect și activitățile care se vor
derula pe parcursul celor 2 ani.

Doamna prof. Babaioana Ella a
prezentat secvențe semnificative
din activitățile deja desfășurate:
aniversarea a 30 de ani de proiecte
Erasmus și o activitatea de cer-
cetare a ecosistemului Ariei prote-
jate Cheile Turzii, pentru care la
finalul proiectului elevii și dască-
lii școlii vor realiza o hartă
interactivă .

Proiectul Erasmus+ KA219 va
avea și un blog al cărui inițiator și
administrator este doamna prof.
Chira Daniela.

Finalul activității a constituit și
momentul culminant al acesteia:
au fost nominalizați elevii care
vor participa în prima mobilitate
în Estonia, elevi aleși după criterii
bine stabilite.

Director adj.,
prof. Gombasi Gabriela

Z



ACTUALITATE 09
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
18 - 24 decembrie 2017

Poliţia informează
plecat cu motocicleta

în  probă şi nu s-a mai
întors

La data de 08.12.2017, în jurul
orei 17:06, un bărbat de 24 ani,
din comuna Ceanu Mare, jud.
Cluj, a sesizat prin SNUAU 112,
Secţia 4 Poliţie Rurală Câmpia
Turzii, că în jurul orei 16.30, per-
soane necunoscute s-au prezentat
la locuința sa, având intentia de a
achiziționa motocicleta scoasă la
vânzare. Unul dintre aceștia a
plecat cu aceasta în probă și nu
s-a mai întors, prejudiciul cauzat
fiind de aproximativ de 2.000
euro.

În urma verificarilor efectuate,
polițiștii au obţinut semnalmente
suspecților care s-au prezentat la
domiciliul persoanei vătămate,
aceștia fiind doi tineri cu vârsta
cuprinsă între 20-24 ani, care se
deplasau cu un autoturism care
tracta o remorcă. Ulterior, cel care
a plecat cu motocicleta în probă a
fost identificat în persoana unui
tânăr de 20 ani, din comuna
Mihalţ, judeţul Alba. 

În continuare, polițiștii efectu-
ează cercetări pentru clarificarea
tuturor împrejurărilor comiterii
faptei și tragerii la răspundere
penală sub aspectul savârşirii
infracţiunii de „abuz de încre-
dere”.

Tânăr din Mihai Viteazu,
reținut de polițiști pentru că 
se sustragea cercetărilor 
într-un dosar penal

La data de 11.12.2017, poli-
țiști din cadrul Postului de Poliţie
Comunal Mihai Viteazu au depis-
tat pe raza comunei, un tânăr de
24 ani, din comuna Mihai Vitea-
zu, jud. Cluj, care se sustragea
cercetărilor într-un dosar penal
privind săvârșirea infracţiunii de
conducere pe drumurile publice a
unui vehicul fără a poseda permis
de conducere.

În urma audierii tânărului,
polițiștii Secţiei 9 Poliţie Rurală
Turda, au dispus luarea măsurii
reţinerii pentru 24 de ore, urmând
a fi prezentat procurorului de
supraveghere în vederea luării de
măsuri preventive faţă de acesta. 
Bărbatul a fost depus în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă
al IPJ Cluj. 

Bărbat din Câmpia Turzii, 
cu mandat de executare 
a pedepsei închisorii, 
prins şi dus la Gherla

La data de 11.12.2017, poli-
țiști din cadrul  Poliţiei municipiu-
lui Câmpia Turzii, Biroul de
Investigaţii Criminale, au desfă-
şurat o acţiune având ca obiectiv
depistarea persoanelor care pose-
dă mandate de executare a pedep-
sei închisorii, ocazie cu care au
depistat un barbat de 55 ani, din
Câmpia Turzii, pe numele căruia
Judecatoria Turda a emis un man-
dat de executare a pedepsei, fiind
condamnat la o pedeapsă de 2 ani,
10 luni şi 31 zile, pentru săvâr-
şirea infracţiunilor de nerespec-
tare a hotărârilor judecătoreşti,
ameninţare şi violare de domici-
liu. 

Condamnatul a fost depus în
Penitenciarul de Maximă Sigu-
ranță Gherla.

În miez de noapte, prin Turda,
cu număr fals de înmatriculare

La data de 12.12.2017, in jurul
orei 23:16, poliţişti din cadrul
Poliţiei municipiului Turda,
Biroul Rutier, au depistat un
bărbat de 33 ani, din Turda, în
timp ce conducea autovehiculul
pe raza municipiului, acesta fiind
neînmatriculat şi cu număr fals de
înmatriculare.

În cauză se efectuează cerce-
tări sub aspectul savârşirii infrac-
ţiunilor de  „punerea în circulaţie
sau conducerea pe drumurile pu-
blice a unui autovehicul, neîn-
matriculat sau neînregistrat” şi
„conducerea pe drumurile publice
a unui autovehicul cu număr fals
de înmatriculare”, fapte prevăzute
şi pedepsite de Codul Penal. 

Băut bine s-a răsturnat 
cu maşina în şanţ

La data de 12.12.2017, în jurul
orei 16:10 poliţişti din cadrul
Poliției Municipiului Turda, Sec-
ţia 9 Poliţie Rurală Turda,  aflân-
du-se în exercitarea atribuțiilor de
serviciu pe DJ103G, de pe raza
localității Tureni, jud. Cluj, au
observat un autoturism răsturnat
în șanțul de lângă acostament. 

Politistii au identificat condu-
cătorul auto în persoana unui
bărbat de 46 ani, din Cluj-Napoca,
care a relatat că a alunecat în șanț.

Conducătorul autoturismului a
fost testat cu aparatul etilotest,
constatându-se ca acesta era sub
influenta alcoolului. 

Bărbatul a fost condus la spi-
tal, unde i-au fost recoltate două
mostre biologice de sânge în ve-
derea stabilirii alcoolemiei. 

În cauză se efectuează cerce-
tări sub aspectul savârşirii infrac-
ţiunii de „conducerea unui vehi-
cul sub influența alcoolului sau a
altor susbstante”, faptă prevăzută
şi pedepsită de Codul Penal. 

Tigarete fără timbru găsite 
la Turda

La data de 13.12.2017, poli-
țiști din cadrul Poliției Munici-
piului Turda,  au desfășurat pe
raza municipiului o serie de ac-
tivități pentru prevenirea şi
combaterea activităților comerci-
ale ilicite cu tutun și țigări. Cu
această ocazie, în piața agroali-
mentară centrală din municipiul
Turda, au fost găsite 45 pachete
cu țigarete care nu aveau timbru
de marcaj pentru produse acci-
zabile, conform legislației româ-
ne. 

Țigaretele, în valoare de apro-
ximativ 600 lei, au fost ridicate de
polițiști în vederea confiscării,
verificările continuând pentru sta-
bilirea împrejurărilor în care au
ajuns produsele din tutun în
incinta pieței agroalimentare.    

Şi-a lăsat maşina-n şanţ
La data de 13.12.2017, ora

22:30, poliţiştii din cadrul Secţia
9 Poliţie Rurală Turda, au depistat
pe DC82, de pe raza comunei
Moldovenești, un autoturism răs-
turnat în șanțul de lângă acosta-
ment. 

În urma verificărilor efectuate,
polițiștii au identificat conducă-
torul autoturismului, un bărbat de
46 ani din orașul Abrud, județul
Alba, care a relatat faptul că în
urma efectuării unei manevre de
mers înapoi, a alunecat în șanțul
de lângă acostament.  

În urma testării conducăto-
rului autoturismului cu aparatul
etilotest, acesta a indicat faptul că
se afla sub influența alcoolului. 

Având în vedere faptul că
bărbatul a refuzat recoltarea de
probe biologice în vederea stabi-
lirii alcoolemiei, în cauză se efec-
tuează cercetări sub aspectul
săvârșirii infracţiunilor de „con-
ducerea unui vehicul sub influ-
ența alcoolului sau a altor sub-
stante” și ”refuzul sau sustragerea
de la prelevarea de mostre biolo-
gice”.

Arestaţi preventiv pentru trafic
de minori, trafic de persoane şi
proxenetism

Polițiștii de combatere a cri-

minalității organizate și procurorii
D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul
Direcției Operațiuni Speciale, au
stopat activitatea infracțională a 3
bărbați, care sunt bănuiți că ar fi
determinat 3 tinere să se pros-
titueze, în folosul lor./ 2 dintre
aceștia au fost arestați preventiv,
iar față de al treilea a fost dispusă
măsura controlului judiciar.

Polițiști Brigăzii de Comba-
tere a Criminalității Organizate
Cluj-Napoca, cu sprijinul Direc-
ției Operațiuni Speciale, sub coor-
donarea procurorilor D.I.I.C.O.T.
– S.T. Cluj, cercetează 3 bărbați,
de 44 de ani, 37 de ani, și 19 ani,
din județul Constanța, pentru
săvârșirea infracțiunilor de trafic
de minori, trafic de persoane și
proxenetism.

În fapt, în cursul lunii octom-
brie a.c., bărbatul, de 44 de ani, ar
fi racolat  o minoră de 16 ani, din
județul Cluj, prin intermediul unui
site de socializare, ulterior depla-
sându-se împreună cu aceasta și
alți doi bărbați în municipiul Sibiu,
într-un apartament închiriat. 

În aceeași locație, cei în cauză
ar fi adus alte 2 tinere, dintre care
una de 19 ani, din județul Caraș-
Severin și una de 24 ani, din
județul Constanța, care ar fi fost
recrutate în perioada 2016-2017,
obligându-le pe toate trei să
practice prostituția în folosul lor.

Tinerele ar fi fost presate de
cei în cauză să obțină sume cât
mai mari de bani, fiind chiar
împiedicate să doarmă, amenin-
țate și lovite pentru a fi deter-
minate în acest fel să maximizeze
sumele de bani încasate din pros-
tituție. 

Pentru racolarea clienților,
bărbații ar fi postat anunțuri pen-
tru cele trei tinere, pe site-uri de
internet,  prin care  ofereau servi-
ciile lor sexuale, la prețuri cuprin-
se între 100 - 500 de lei.

Astfel, în cursul lunii noiem-
brie, cei trei ar fi obținut în urma
practicării prostituțiuei de către
cele trei tinere aproximativ 5.000
de euro. 

La data de 23 noiembrie a.c.,
polițiștii și procurorii D.I.I.C.O.T.
–S.T. Cluj au efectuat 3 perche-
ziții și au pus în aplicare 6 man-
date de aducere cu însoțitor, sto-
pând astfel activitatea infracțio-
nală a celor trei bărbați.

În urma percheziților domici-
liare efectuate în județul Cons-
tanța și în municipiul Sibiu,  au
fost ridicate mai multe telefoane

mobile, laptopuri, înscrisuri, un
pistol și sume de bani.  

Ca urmare a administrării pro-
batoriului, la data de 24 noiem-
brie, Tribunalul Cluj-Secția Pena-
lă a dispus arestarea preventivă
pentru o perioadă de 30 de zile
față de bărbații de 44, respectiv 37
de ani, pentru săvârșirea infrac-
țiunilor trafic de minori și trafic
de persoane, față de tânărul de 19
ani fiind dispusă măsura contro-
lului judiciar. 

Din cercetări a reieșit că, deși
a fost arestat preventiv, bărbatul
de 37 ani și-ar fi continuat activi-
tatea infracțională, cu ajutorul
unei persoane aflate în stare de
libertate. 

Astfel, de la sfârșitul lunii
noiembrie până în prezent, tine-
rele de 19, respectiv 25 ani, ar fi
fost determinate să continue să
practice prostituția, într-un aparta-
ment închiriat în regim hotelier, în
municipiul Constanța. 

La data de 13 decembrie a.c.,
polițiștii Brigăzii de Combatere a
Criminalității Constanța, sub coor-
donarea procurorilor D.I.I.C.O.T.
au efectuat 2 percheziții în județul
Constanța, stopând din nou
activitatea infracțională.

În prezent, se continuă
cercetările în vederea probării
întregii activități infracționale.

La activitățile efectuate în
această cauză au participat și
polițiști din cadrul structurii de
combatere a criminalității organi-
zate din Sibiu, luptători de la
acțiuni speciale din cadrul inspec-
toratelor de poliție județene Cluj
și Sibiu, precum și jandarmi.

Încep sărbătorile 
şi a condus băut

La data de 14.12.2017, în jurul
orei 03:57, poliţişti din cadrul
Poliţiei municipiului Turda, Biro-
ul Rutier, au depistat un bărbat de
48 ani, din Turda, în timp ce con-
ducea autovehiculul pe str. Calea
Victoriei, sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a fost condus la Spi-
talul Municipal Turda în vederea
recoltării de probe biologice pen-
tru stabilirea alcoolemiei. 

În cauză se efectuează cerce-
tări sub aspectul savârşirii infrac-
ţiunii de „conducerea pe dru-
murile publice a unui autovehicul
de către o persoană care are o
îmbibaţie alcoolică de peste 0,80
g/l alcool pur în sânge”, faptă
prevăzută şi pedepsită de Codul
Penal.

A

Accident GROAZNIC la Hădăreni! Două persoane
decedate şi alte două rănite grav!

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN15, în localitatea
Hădăreni, comuna Chețani, județul Mureș, a avut loc un accident rutier, în care au fost implicate două autotu-
risme. Accidentul s-a produs în jurul amiezii de marţi, 12 decembrie. Cauza producerii a fost intrarea pe con-
trasens, iar în urma impactului au rezultat două persoane decedate și alte două rănite grav. Traficul a fost oprit pe
ambele sensuri de mers, în vederea efectuării cercetării locului faptei și acordării de îngrijiri medicale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, în accident au fost implicate două
autoturisme, iar din primele informaţii de la faţa locului, două persoane ar fi decedate, iar alte două sunt în stare
gravă. Cele două persoane aflate în stare gravă au fost deja preluate de echipajele medicale. Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Mureş a anunţat că circulaţia rutieră este restricţionată pe un sens şi se efectuează alternativ.
Cauzele accidentului de la Hădăreni încă nu au fost stabilite, conform Poliţiei mureşene. 

Bărbat din Câmpia Turzii, mort,
după ce a încercat să treacă

strada neregulamentar
Un accident grav de circulaţie a avut loc, vineri seara, în
localitatea Câţcău. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit pe
loc după ce a fost izbit de o maşină în timp ce traversa strada
prin loc nepermis, scrie Monitorul de Cluj.

Din primele cercetări, un băbat în vârstă de 57 de ani, domicil-
iat în Câmpia Turzii, s-a angajat în traversarea neregulamentară
a şoselei şi a fost lovit în plin de un autoturism înmatriculat în
judetul Sălaj, care circula pe direcţia Dej - Baia Mare.
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EDITORIAL
Regele a murit

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR concursului ”VINE MOȘ 21!” 

ihai I, ultimul rege al
românilor a plecat pe
drumul fără de întoar-

cere într-o zi de decembrie, la fel
cum, tot într-o zi de decembrie, a
anului 1947, a abdicat, de
bunăvoie și silit de împrejurări,
pentru a pleca apoi pe drumul
exilului. Rămâne ca istoria să
păstreze adevărul despre viața și
faptele regelui Mihai I. 

Moartea și funeraliile regelui
Mihai I ar trebui să se constituie
însă, pentru români, într-un prilej
de serioasă reflecție asupra căii de
urmat, pentru ca țara să ajungă la
un viitor plasat sub semnul
prosperității. La lumina flăcării
unei lumânări aprinse pentru
sufletul regelui, se vede oare
monarhia ca o alternativă la actu-
ala formă de organizare statală a
României? 

Republica, impusă cu anasâna, de
forțe din afara țării, s-a dovedit o
variantă neviabilă pentru Româ-
nia. Una din multele anomalii ale
comportamentului unor revoluți-
onari autentici este și aceasta.
Poporul răsculat, în decembrie
1989 (iar decembrie), împotriva
regimului dicatorial al lui Nicolae

Ceaușescu, deși a strigat, din
răsputeri ”Jos comunismul” nu
s-a gândit să silească ”republica”
la un act al abdicării, similar,
oarecum, celui la care a fost silită
monarhia, la sfârșitul anului 1947,
prin renunțarea la tron a regelui
Mihai I, alegere dictată de ”înalte
rațiuni de stat (sovietice?)”.
Așadar ”Jos comunismul!”, dar
republica, un produs al comu-
nismului, a rămas. Ca rezultat al
campaniei de negare a tot ceea ce
s-a făcut înainte de 1990, au
dispărut industrie, agricultură,
cultură, sport, educație, bunăstare,
dar de republică, formă de
organizare statală apărută în
România drept un produs al
comunismului, nu s-a atins mai
nimeni. 

Și ”republica” ancorată în vari-
anta semiprezidențială, adică un
fel de struțo-cămilă, nici ou și nici
găină, a continuat să producă
monștri. Rezultatele vizibile
pentru cei cu ochiul liber și cu
mintea așișjderea, după 28 de ani
de ”democrație” adevărat în
varianta ”originală” demons-
trează, fără putință de tăgadă pen-
tru un observator neutru, impo-
tența manifestă a parlamentarilor
de a se achita cu brio de funcția
legislativă, trasată prin Constituție

și a guvernanților, care, în aproape
trei decenii, nu au reușit decât să
omoare moneda națională și să
coboare ștacheta nivelului de trai
la niveluri neîntâlnite nici în
vremea ultimului război, după
cum își aduc aminte bătrânii care
încă se încăpățânează să refuze
”eliminarea, pe cale naturală, din
sistem”.

Din anumite puncte de vedere,
doar aderarea țării la Uniunea
Europeană poate fi trecută la
rubrica ”succese” a persoanelor și
partidelor ce s-au perindat la
conducerea republicii române,
după înlăturarea primului preșe-
dinte al acesteia, Nicolae Ceau-
șescu. Aderarea țării la Uniunea
Europeană a înlesnit mult circu-
lația românilor în majoritatea
țărilor ”bătrânului continent” ceea
ce a contribuit decisiv la creșterea
numărului de persoane autoexilate
pe alte meleaguri. Astfel, românii
au demonstrat că spaima de
sărăcie este cam tot atât de mare
ca și frica de război. Din Româ-
nia, peste 4 milioane de oameni au
fugit de sărăcie, iar din Siria, doar
cu câteva sute de mii de persoane
mai mult au fugit de război.

Și, mai mult decât atât, în numai
câteva zile am întâlnit două

persoane care au făcut avere în
țară, dar acum vor să își ia lumea
în cap, pentru că vor să trăiască
într-o comunitate guvernată de
normalitate, ceea ce aici consideră
că ”nu se egzistă!”  

Nația așteaptă mereu de la
guvernanți să priceapă că nu fac
bine ceea ce fac. Însă nația face
acest raționament plecând de la o
premisă falsă: aceea că guver-
nanții gândesc și muncesc întru
folosul poporului. Nimic mai fals.
Experiența a circa 28 de ani de
”democrație originală” a demons-
trat că oareșceva consecințe folo-
sitoare pentru cetățenii obișnuiți
pot apărea din exercițiul guver-
nării, însă scopul pentru care
lucrează cei pe care poporul i-a
așezat în fruntea bucatelor nu are
legătură că transformarea Româ-
niei într-un stat prosper. Când
nația se va sătura de așteptat, va
face. Ce? Schimbarea, ce,  promi-
să de politicieni, s-a dovedit doar
un ”hap” pentru uzul fraierilor.

Cu instituțiile statului transfor-
mate în fabrici producătoare de
sinecuri pentru clientela politică,
cu pensiile speciale administrate
oamenilor care au lucrat cu
dosare, cu legi făcute în folosul
”penalilor de sus” nu pentru

ocrotirea cetățenilor de rând și
pentru optimizarea funcționării
statului, cu morala și cu educația
puse la stâlpul infamiei sau cu
devalorizarea continuă a muncii,
republica, născută din mariajul
URSS-ului stalinist cu comuniștii
din România postbelică, a intrat în
faliment. Din agonia sa câștigă
potentații momentului, făcătorii
de legi proaste și guvernanții,
absolvenți ai ”școlilor profesio-
nale de miniștri” ce dau examen
pentru post la câte vreo agapă de
vară organizată de partidele aflate
”pe val”. 

Românii au două variante: Fie să
privească toți spre Europa, ca spre
leagănul salvării din ”marasmul
republicanist”, fie să se gândească
și să încerce și ”hapul” monarhist.
Sigur, alegerea se dovedește grea.
Oare câți vor prefera incertitu-
dinea ce însoțește preferința pen-
tru ceva ce aproape niciun român
nu a mai trăit, în locul unei
certitudini, fie aceasta și produ-
cătoare de stricăciuni? 

Că, vorba unui alegător: ”-Dom-
nule, eu tot pe ăștia îi votez! ”-Da
nu vezi că ăștia au furat?” ”Ba da,
însă m-am obișnuit cu ei. Barem
pe ăștia îi cunosc. Ce crezi, ăilalți
or fi mai buni?”             

1 PORC
Ploscar Rareș Gabriel, Turda, str. Coastei nr. 1.

ADULȚI- 7 PREMII
1. Mărginean Maria, Turda, str. Macilor nr. 16.
2. Dobi Levente, C. Turzii, str. Parcului nr. 11, sc. B,
3. Rusu Ileana, C. Turzii, str. Eroilor nr.5A
4. Korondi Elisabeta, Turda., Calea Victoriei 116, bl.62, ap. 24.
5. Toma Roxana, C. Turzii, Str. Republicii, nr.2, bl. B1 N2, sc. B.
6. Voios Gheorghe, Turda, str. Bicazului nr. 4.
7. Săutean Alina Maria, Turda, Calea Victoriei 29, ap.19

COPII – 7 PREMII
1.Călian Andrei Cătălin, Turda, Libertății nr. 3.
2. Pop Iris, Turda, str. Viorelelor nr. 7A.
3. Podar Alexandra Maria, Turda, str. Ana Ipătescu, nr 27 B.
4. Cremene Mircea Adrian, Turda, str. Gh. Șincai nr. 45.
5. Vălean Ionuț, C. Turzii, str. Plopilor nr. 2 A.
6. Rusu Sonia Maria, C. Turzii, str. Eroilor nr. 5 A.
7. Olăsutean Mihai Tiberiu, C. Turzii, str. Petru Maior nr. 41.

Câştigătorii sunt aşteptaţi să-şi ridice premiile vineri, 22 decembrie, orele 12.00 la redacţia Ziarul 21 din Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8. Felicitări!

M
Emil HĂLĂŞTUAN
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Orăşelul lui Moş Crăciun la patinoarul 
din Câmpia Turzii

n zilele de 21 şi 22
decembrie 2017, în
intervalul orar 18:00-
20:00 Patinoarul situat

în Parcul Municipal din Câmpia
Turzii se transformă în Orăşelul
lui Moş Crăciun.

Magia copilăriei şi căldura
sărbătorilor de iarnă vor fi trans-
puse într-un spectacol plin de
culoare, a cărui protagonişti vor fi
cei mai mici dintre noi.

Aşadar, în cele două zile de
evenimente, Moş Crãciun, alături
de elfi, spiriduşi şi crăciuniţe vor
transforma patinoarul într-un loc
feeric, în care fericirea copiilor,
precum şi animarea poveştilor lor
preferate vor fi principalele
ingrediente ale distracției.

În cele două zile de magie vor
avea loc spectacole de iluzionism,
demonstrații de levitaţie, iar copiii
vor primi vată de zahăr din partea
lui Mickey Mouse şi al Motanului
Garfield.

Vă aşteptăm într-un număr cât
mai mare ca, împreună să dăm
viaţă poveştilor copilăriei, în
Orăşelul lui Moş Crăciun!

Î

Peste 3,3 milioane de lei pentru lucrări 
de investiții în beneficiul comunității 
din Câmpia Turzii

n cursul săptămânii trecute au
fost semnate două contracte de
finanțare, prin Programul Națio-
nal de Dezvoltare Locală, derulat

de Ministerul Dezvoltării Regionale, al
Administrației Publice și al Fondurilor
Europene.

Acestea vor asigura fondurile necesare
unor lucrări de investiții pe care admi-
nistrația locală a Municipiului Câmpia
Turzii le va demara în curând.

În primul rând este vorba despre un proiect
de investiții în valoare totală de 2.876.369
de lei, al cărui obiectiv este „Modernizarea
străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu –
tronson II, Zaharia Stancu – tronson II,
Tudor Arghezi – tronson I și Nichita
Stănescu”.

Proiectul este de o importanță vitală pentru
dezvoltarea urbanistică și economică a
cartierului Șarât, întrucât străzile prevăzute
în obiectivul de investiții sunt străzi cu
construcții noi.

Astfel, din punctul de vedere al dezvoltării
durabile a municipiului, amenajarea stră-
zilor va avea efecte pozitive, în special,
prin: reducerea timpului de deplasare a
locuitorilor către zonele de interes, redu-
cerea cheltuielilor cu consumul de com-
bustibil, reducerea cheltuielilor cu trenul de
rulare, reducerea noxelor poluante și a

prafului, creșterea gradului de accesibilitate
la procesul de învățare a elevilor, reducerea
timpului de intervenție a echipajelor de
urgență și atragerea investitorilor.

Al doilea proiect pentru care s-a semnat

contract de finanțare, prin PNDL este cel
privind realizarea obiectivului de investiții:
„Lucrări de intervenție privind reabilitarea
imobilului din strada 1 Decembrie 1918, nr.
4, în vederea relocării Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență a Persoa-

nelor”. Având în vedere starea de degradare
a  spațiului în care SPCLEP își desfăşura
activitatea, dar și a sumelor pe care admi-
nistrația locală a Municipiului Câmpia
Turzii le cheltuia, anual, cu plata chiriei,
reabilitarea fostei clădiri a Finanțelor în
vederea relocării serviciului era una de
importanță majoră pentru dezvoltarea
durabilă a Municipiului Câmpia Turzii.

Așadar, contractul semnat în cursul săp-
tămânii trecute pentru realizarea investiției
în valoare de 477.066 de lei va asigura
fondurile necesare efectuării lucrărilor de
reabilitare și modernizare a clădirii.

Edilul municipiului, Dorin Nicolae LOJI-
GAN, a declarat:” Este o mare bucurie
pentru mine şi pentru echipa pe care o
conduc să ducem la îndeplinire un demers
început în toamna anului trecut. 

Iată ca eforturile depuse pentru dezvoltarea
municipiului Câmpia Turzii se concreti-
zează prin semnarea contractelor de finan-
țare pentru cele două proiecte de investiții.
Câmpia Turzii se dezvoltă şi creşte, iar
cetățenii văd acest lucru în fiecare zi”

Astfel, prin activitatea sa recentă, admi-
nistrația locală din Câmpia Turzii între-
prinde toate eforturile permise de lege în
vederea accesării de finanțări pentru reali-
zarea de investiții în beneficiul cetățenilor
și spre binele comunității locale.

Î
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Teatrul din Turda în ropote de aplauze 
la Suceava

n data de 07 și 08 decembrie, actorii tur-
deni s-au deplasat în turneu la Suceava.
Teatrul Aureliu Manea din Turda a primit
ovații și ropote de aplauze la Teatrul

Municipal Matei Vișniec din Suceava, unde a fost
prezent cu două dintre producțiile sale. 

„Îndrăgostiții din Ancona” a stârnit deliciul celor
prezenți în sală. Publicul s-a dezlănțuit când
moldoveanca Vitoria, a apărut în scenă în straie
populare moldovenești căutându-și iubitul italian.
Actorii teatrului au cântat, au dansat, s-au jucat, iar
spectatorii suceveni au respirat o data cu cei de pe
scenă și au trăit fiecare moment al spectacolului la
cote maxime.

Nici cei mici nu au fost mai prejos. A doua zi, „Mica
Sirenă” a urcat pe scena suceveană. Magia poveștii

i-a cucerit pe cei prezenți, iar la finalul spectacolului
copiii au năvălit peste actori pentru a face fotografii
și a lua câte un autograf.

"A fost o experiență unică într-un oraș foarte frumos
și încărcat de istorie. Publicul sucevean ne-a primit
cu brațele deschise. Teatrul Matei Vișniec din
Suceava ne-a primit, de asemenea, cu brațele
deschise. Le mulțumesc și promitem că vom reveni.
De altfel, pentru 2018 ne-am propus un turneu
național cu spectacolul „Îndrăgostiții din Ancona”.
Mai avem în discuție și un parteneriat prin care
teatrul din Suceava să ajungă la Turda cu unul din
spectacolele lor", a spus Cătălin Grigoraș, ma-
nagerul teatrului din Turda

„Mica Sirenă” și „Îndrăgostiții din Ancona” vor
reveni pe scena turdeană în 2018.

Î

Concert de colinde la Luna

rimăria și Consiliul
local al comunei Luna,
în parteneriat cu

Uniunea Artiștilor Interpreți de
Folclor Muzical Românesc
organizează vineri, 22 decembrie,
concert extraordinar de Colinde:
Seară Sfântă de Ajun.

Concertul va avea loc în căminul

cultural din Luna, începând cu
ora 18.00.

Printre artiștii care vor evolua în
faţa lunenilor amintim: Ionuț
Fulea, Ioana Pintea, Sebastian
Stan, Bogdan Toma,Cătălin Hașa,
Ina Tudoran, Răzvan Năstăsescu,
Carmen Stețco, Nelu Gabor,
acompaniați de orchestra Codru
de România condusă de prof.
Nelu Gabor.

P
Sergiu JUCAN

SSĂĂNNĂĂTTAATTEE  ÎÎNNAAIINNTTEE  DDEE  TTOOAATTEE!!   

ACUM LA  CLINIC MED DIAGNOSIS
BENEFICIAŢI DE CEL MAI NOU  
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE*  DOTAT
CU APARATURĂ DE ULTIMĂ GENERAŢIE  
ŞI CU UN CENTRU MODERN DE RECOLTARE 
A PROBELOR .  
LABORATORUL CLINIC MED DIAGNOSIS
COMUNICĂ REZULTATELE ANALIZELOR
UZUALE ÎN ACEEAŞI ZI . 

NOU !!! ANALIZE MEDICALE GRATUITE 
PRIN CONTRACT CU CAS CLUJ 
Laboratorul  de analize medicale 

este acreditat RENAR 
DOAR LA CLINIC MED DIAGNOSIS BENEFICIAŢI
ACUM DE SERVICII MEDICALE DE SIGURANŢĂ
ÎN TRANSPORTURI. 

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

DE ACEEA CLINIC MED DIAGNOSIS ESTE CEA
MAI BUNĂ CLINICĂ MEDICALĂ DIN TURDA! 

CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADA  LIANELOR 13 
TELEFON: 0264.30.60.22

PPEENNTTRRUU  NNOOII   PPAACCIIEENNTTUULL  CCOONNTTEEAAZZĂĂ!!

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 PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI 
DE LA PROFESIONIŞTI! DE LA PROFESIONIŞTI! 

CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADA  LIANELOR 13 
TELEFON: 0264.30.60.22 
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ristian Matei: Am premiat
cuplurile care au împlinit 50 de
ani de căsătorie. De fiecare dată,

acest moment este unul care ne umple
sufletele tuturor. În semn de preţuire pentru
ceea ce simbolizaţi în viaţa comunităţii, v-

am dedicat acest eveniment festiv, pentru a
vă mulțumi cum se cuvine pentru exemplul
de viață pe care ni-l oferiți. În numele

Primăriei şi al Consiliului local al
Municipiului Turda, vă felicit sincer şi vă
urez multă sănătate! La mulți ani!C

ărbătoarea Crăciunului
aduce la Turda concer-
tul COLINDE TRAN-

SILVANE susținut de IOAN
BOCȘA și ansamblul de muzică
tradițională românească ICOANE.

Ansamblul „ICOANE“ îşi propu-
ne restaurarea sonoră a unor
producţii muzicale arhaice, prelu-
ate fie din culegeri ale unor
folclorişti, realizate la începutul
secolului XX, fie din materiale
culese din zone ale ţării unde încă
folclorul se mai practică după
ritualuri străvechi.

Cel mai important gen muzical
abordat de ansamblul” Icoane”

este colinda tradiţională. Temele
cele mai importante sunt legate de
viaţa familială (colinde: de gazdă,
profesionale, de june, de fată, de
peţit) sau cosmogonice-mito-
religioase (cerul şi pământul, sora
soarelui, originea vinului, grâului
şi mirului). Limbajul poetic are o
frumuseţe tulburătoare, stranie, un
farmec aparte, îmbinat cu mister.

Ansamblul de muzică tradiţională
românească "Icoane", prin moda-
lităţile de prelucrare a cântecelor,
prin emisia vocală specific
folclorică şi prin formula instru-
mentală tipică muzicii ţărăneşti
transilvănene, îşi doreşte atin-
gerea firescului şi adesea a drama-

tismului ritualurilor folclorice şi
reconstituirea unei atmosfere pro-
prii satului românesc de acum
câteva sute de ani.

Spectacolul va avea loc în data de
22  decembrie, ora 19,00 la Tea-
trul Aureliu Manea. 

Data a fost schimbată de organi-
zatori în contextul în care ziua în
care a fost programat spectacolul
inițial a fost declarată zi de doliu
național. 

Biletele sunt puse în vânzare la
Casa de Cultură Turda. 
Pret bilet întreg 25 lei, redus 12,5
lei.

S

50 de ani de căsătorie, premiaţi la Turda

Colinde Transilvane, pe scena 
Teatrului Aureliu Manea Turda
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I&C Transilvania Construcţii
exploatează şi produce sorturi
(balast, nisip, pietriş)

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

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

Betoane: 0264-312453

Sorturi: 0264-286032

office@transilvaniaimpact.ro
www.transilvaniaimpact.ro

Noi îţi luminăm viaţa!

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

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

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

TANIRA

În zona Unităţii militare
petreceri private - 0752-171277

0748 239 238
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La data de 07.12.2017 Operatorul Regional
Compania de Apă ARIEȘ S.A. a transmis Autorității de
Management pentru POIM (AM POIM) cererea de
finanțare aferentă Proiectului regional de dezvol-
tare a infrastructurii de apă și apă uzată din
regiunea  Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014 -
2020ʺ prin sistemul electronic My SMIS 2014 pentru
verificare/evaluare în vederea finanțării în cadrului
Programului Operațional Infrastructură Mare.

Elaborarea cererii de finanțare, inclusiv
documentele suport (obligaţie prevăzută şi derulată
în cadrul proiectului ʺSprijin pentru pregătirea
aplicației de finanțare și a documentațiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea
Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ) a fost
realizată de către firma de consultanţă Romair

Consulting în colaborare cu beneficiarul Compania
de Apă Arieş S.A.

În urma verificării administrative și a
eligibilității cererii de finanțare precum și  a
evaluării tehnico-economice comisia de verificare
a constatat faptul că proiectul mai sus menționat
a respectat criteriile prevăzute în Ghidul
Solicitantului.

Astfel, ca urmare a invitației primite de la
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene adresată preșe-din-
telui ADI AVA – Cristian Octavian Matei și
Directorului General al Companiei de Apă Arieș S.A.
–  Bobic Ionuț-Bogdan, luni, 18 decembrie 2017,
ora 11, se va semna contractul de finanțare, în
valoare de aproximativ 151,3 milioane EURO +

TVA, aferent Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea
Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014 - 2020.

Semnarea contractului de finanțare va avea loc
în prezența Prim-ministrului României - Mihai
Tudose și a Comisarului pentru Politică Regională
al Comisiei Europene - Corina Crețu.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Contact: Compania de Apă Arieş SA
Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: office@caaries.ro/http://www.caaries.ro
Project manager: Mihaela Sârb

Poliția Locală Turda - Verificarea cântarelor din piețele agroalimentare
n data de 07.12.2017,
Poliția Locală Turda,
împreună cu reprezen-
tanții Biroului Român de

Metrologie Legală, Cluj-Napoca,
au efectuat verificări privind
asigurarea de către comercianți a
exactității, a uniformității măsuri-
lor și legalitatea mijloacelor de
măsurare.

S-au verificat documentele de
comercializare a produselor și
cântarele utilizate pentru măsurări
folosite în tranzacțiile comerciale
pentru determinarea maselor până
la 10.000 kg în piețele agroali-
mentare din Turda (Centru și
Micro III) și societățile comer-
ciale alimentare  cu punct de lucru
în zona piețelor.

În urma verificării cântarelor, atât

a celor cu funcționare automată,
cât și neautomată utilizate de
comercianți și producătorii agri-

coli din sectorul lactate și legume-
fructe, nu s-au identificat nere-
gularități, cântarele verificate

erau omolgate, cu buletine
metrologice valabile fiind aplicată
o amendă contravențională în va-

loare de 400 lei pentru neres-
pectarea prevederilor art.18, lit. t
din HCL 212/2005 privind buna
gospodărire a municipiului Turda
”vânzare în piețe și obor, fără acte
care să ateste calitatea producă-
torului...”.

Poliția Locală Turda sprijină atât
cumpăratorii, cât și producătorii
agricoli - comercianți,   acționând
permanent pe linia controlului
comercial pentru dezvoltarea unui
comerț legal și asigură pe toți
cetățenii că este permanent la
dispoziția lor protejându-i de
activități comerciale ilicite.

Contact: Poliția Locală Turda:
tel.0264-317303 /0731-300903. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
MOLDOVAN VALER 

Î

Operatorul Regional Compania de Apă Arieș S.A. semnează cel mai important
contract de finanțare din fonduri europene din zona Turda-Câmpia Turzii
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ererea de finanțare
depusă de Primăria
Municipiului Turda pen-

tru proiectul „CEPS Turda –
calitate, educație și prietenie în
școlile din Turda” a trecut de faza
de evaluare, proiectul fiind
selectat pentru finanțare.
Proiectul are o valoare totală de
6.226.140,18 lei (aproximativ 1,4
milioane Euro), fiind finanțat din
Programul Operațional Capital
Uman. 

Obiectivul general al proiectului
este reducerea și prevenirea
abandonului școlar timpuriu în
comunități defavorizate din
Turda, prin promovarea educației
incluzive și implementarea unui
sistem de intervenții integrate de
învățare formală, non formală și
informală, aplicate la nivel
antepreșcolar, preșcolar, primar,
secundar și ADS (program
integrat de tip „A doua șansă”).

Primăria Municipiului Turda, în
parteneriat cu Fundația Centrul de
Resurse pentru Comunitățile de
Romi, va implementa acest
proiect împreună cu următorii

parteneri asociați: Școala „Andrei
Șaguna” Turda, Școala „Avram
Iancu” Turda, Școala „Horea,
Cloșca și Crișan” Turda, Școala
„Teodor Murășanu” Turda și
Grădinița „Dr. Ioan Rațiu” Turda.
Proiectul vizează reducerea și
prevenirea abandonului școlar,
precum și promovarea accesului
egal la învățământ, prin organi-

zarea de programe after-school
(inclusiv catering) pentru elevi
din ciclul primar, meditații pentru
elevi din ciclul gimnazial,
program integrat de tip „A doua
șansă”, grădinițe estivale, consi-
lierea părinților, dezvoltarea unor
mecanisme locale de susținere a
procesului educațional și acțiuni
tip „școala mobilă” – o inovație în

România.

Instrumentele educaționale ino-
vative (Școala Mobilă) vor con-
tribui la reducerea aban-donului
școlar timpuriu deoarece prin
intermediul lor, școala va fi mai
aproape de comunitățile defa-
vorizate, modelând într-un mod
prietenos și profesional atitudinea

copiilor și elevilor vis a vis de
școală, atrăgând și motivând
copiii, elevii și părinții acestora în
activități educaționale. 

De rezultatele proiectului vor
beneficia 60 copii de vârstă
antepreșcolară de 2-3 ani, care
provin din grupuri vulnerabile,
200 copii de vârstă preșcolară
care provin din grupuri vulnera-
bile, 140 elevi ciclul primar din
Școlile Gimnaziale „Andrei Șagu-
na”, „Avram Iancu”, „Teodor
Murășanu” și „Horea, Cloșca și
Crișan”, 340 elevi ciclul gimna-
zial din unitățile de învățământ
enumerate mai sus, 50 tineri care
nu au absolvit învățământul obli-
gatoriu, și minim 260 Părinți/-
tutori ai copiilor/elevilor în risc de
părăsire timpurie a școlii din
Turda. 

Cel puțin de 500 persoane defa-
vorizate din Turda vor fi mai bine
informate, consultate și implicate
în activitățile proiectului, conști-
entizând importanța educației prin
activitățile școlii mobile și a
celorlalte activități derulate în
cadrul proiectului.

Încă un proiect european câștigat de municipalitate!
Proiectul „CEPS Turda – calitate, educație și prietenie în școlile 
din Turda” a fost selectat pentru finanțare!

e convoacă în sedinţă ordinară,
Consiliul Local al Municipiului
Câmpia Turzii, pentru ziua

de miercuri 20.12.2017 ora 13.00. Şedinţa
va avea loc în sala de şedinţe a Palatului
Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia
Turzii, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea
execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două
secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 2017.  
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizației anuale de membru
al Asociației Municipiilor din România. 
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

3. Proiect de hotărâre privind anularea
creanţelor fiscale mai mici de 40 lei exis-
tente în sold la 31 decembrie 2017.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea
încadrării străzilor situate în Municipiul
Câmpia Turzii în zonele de impozitare
delimitate.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
procedurii de acordare a unor înlesniri la
plată a obligaţiilor fiscale pentru per-
soanele fizice care pot beneficia de scutiri
la plata majorărilor de întârziere.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea

Regulamentului privind stabilirea
condiţiilor de majorare a impozitului pe
clădirile şi terenurile neîngrijite situate în
intravilanul municipiului Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul
2018, la nivelul Municipiului Câmpia
Turzii.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

8. Proiect de hotărâre privind numirea unui
reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de
administrație al Spitalului Municipal „Dr.
Cornel Igna” Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

9. Proiect de hotărâre privind numirea
reprezentanților Consiliului Local al
Municipiului Câmpia Turzii ca membru în
Consiliul de Administraţie şi ca membru în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii la Liceul Teoretic ,,Pavel Dan ”.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea
actului adițional la contractul de parteneri-
at dintre Consiliul local al Municipiului
Câmpia Turzii și Asociația Centrul de
Îngrijire și Asistență „Acoperământul
Maicii Domnului ” Turda având ca obiect
acordarea de servicii de îngrijire și
asistență în regim rezidential pentru un
număr de 15 vârstnici, contract aprobat
prin H.C.L. nr.45/2015.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae

LOJIGAN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL
pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCU-
INȚE INDIVIDUALE în municipiul
Câmpia Turzii, str.VIITORULUI, nr.20 și
nr.20 A, județul Cluj.   
Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Sabin
Marcel GHEMEȘ

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL
pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ
FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMURE în muni-
cipiul Câmpia Turzii, str.VIITORULUI,
nr.24, județul Cluj.   
Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Sabin
Marcel GHEMEȘ

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere
nr.11194 din 20.04.2012.    
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

14. Proiect de hotărâre privind retragerea
dreptului de folosință gratuită asupra unor
terenuri atribuite în temeiul    Legii
nr.15/2003. 
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

15. Proiect de hotărâre privind completarea
inventarului bunurilor care aparţin domeni-
ului privat al Municipiului Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii perioadei de autorizare a unor
lucrări de construcții.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

17. Proiect de hotărâre privind constatarea
încetării mandatului de reprezentant al
Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. Compania
de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a
domnului Giurgiu Călin Dan și numirea
unui nou reprezentant.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

18. Proiect de hotărâre privind încetarea
prin demisie a funcției de membru în
Consiliul de Administrație la S.C. Parc
Industrial Câmpia Turzii S.A. a domnului
Giurgiu Călin Dan și desemnarea unui
membru provizoriu.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae
LOJIGAN

19. Diverse.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN       

Miercuri, 20.12.2017, ora 13.00, Consiliul local al Municipiului Câmpia
Turzii se întruneşte în şedinţă ordinară

C

S
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Închiriere spaţiu prin licitaţie publică
SE ÎNCHIRIAZĂ, PRIN
LICITAȚIE PUBLICĂ, UN
SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ
UTILĂ DE 55 MP, DIN CARE
SALA VÂNZARE ÎN
SUPRAFAȚĂ DE 39,60 MP ȘI
DEPENDINȚE ÎN SUPRAFAȚĂ
DE 15,40 MP, SITUAT ÎN
TURDA, STR. ARIEȘULUI
NR.24, CU DESTINAȚIE
DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI
COMERCIALE- MAGAZIN
MIXT (VÂNZARE PRODUSE
ALIMENTARE ȘI NEALI-
MENTARE)

Municipiul Turda – având statut
de Unitate Administrativ Terito-
rială – persoană juridică de drept
public, cu sediul în Turda, Pța 1
Decembrie 1918, nr.28, face
cunoscut că în ziua de 20.decem-
brie.2017, ora 13.00, în sala de
protocol a Primăriei Municipiului
Turda va avea loc licitația publică
pentru închirierea prin licitație
publică, a unui spațiu în suprafață
utilă de 55 mp, din care  sala
vânzare în suprafață de 39,60 mp
și dependințe în suprafață de
15,40 mp, situat în Turda, str.
Arieșului nr.24, cu destinație
desfășurare activități comerciale-
magazin mixt (vânzare produse
alimentare și nealimentare).

1.Denumirea imobilului, carac-
teristici principale:  Spațiul ce se
închiriază este în suprafață utilă
de 55 mp, din care  sala vânzare în
suprafață de 39,60 mp și
dependințe în suprafață de 15,40
mp. Spațiul se află situat în intrav-
ilanul Municipiului Turda,
str.Arieșului nr.24. Spațiul se
închiriază  în vederea desfășurării
de activități comerciale - magazin
mixt (vânzare produse alimentare
și nealimentare). Imobilul este
proprietatea privată a Municipiu-
lui Turda.

2. In vederea participării la lici-
tație, ofertanții vor achiziționa
documentația de participare la
licitație achitând contravaloarea
acesteia, în cuantum de 50 lei, la
casieria centrală sau ghișeele
Direcției impozite și Taxe din
cadrul Primăriei Municipiului
Turda.

3. Ofertanții vor depune până la
data de 19.decembrie.2017 inclu-
siv, ora 14.00, la Primaria Munici-
piului Turda, cam.15, următoarele
acte:
- Plic exterior format A4  pe care
se va indica licitația publică
deschisă pentru care este depusă
oferta, numele ofertantului și

adresa/sediul acestuia și care va
cuprinde:
a) copie de pe cartea de identi-
tate/certificatul de înmatriculare
eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului;
b) copie de pe actul constitutiv,
inclusiv de pe toate actele
adiționale relevante, pentru per-
soanele juridice;
c) certificat fiscal emis de
Administrația Financiară de la
domiciliul/sediul social al ofer-
tantului;
d) certificat fiscal emis de Direc-
ția Impozite și Taxe a Primăriei de
la domiciliul/sediul social al
ofertantului, din care rezultă că nu
are datorii la bugetul local;
e) certificat fiscal emis de Admi-
nistrația Financiară a Munici-
piului Turda, în situația în care
ofertantul persoană juridică are
sucursale/filiale/puncte de lucru
în Municipiul Turda;
f) certificat fiscal emis de Direcția
Impozite și Taxe Locale din
cadrul Primăriei Municipiului
Turda în situația în care ofertantul
persoana juridică are sucur-
sale/filiale/puncte de lucru în
Municipiul Turda;
g) dovada achitării contravalorii
caietului de sarcini (50 lei),  a
taxei de participare la licitație

(100 lei) și a garanției de
participare la licitație (473 lei),
(xerocopii după chitanțele elibe-
rate de casieria Direcției Impozite
și Taxe a Municipiului Turda sau
al O.P.);
h) declarație pe propria răspun-
dere a reprezentantului legal al
societății comerciale, din care să
rezulte că societatea nu se află în
reorganizare judiciară sau fali-
ment; 
i) proiectul tehnic  al spațiului, în
vederea amenajării spațiului
comercial; 
j) declarație pe propria răspundere
a ofertantului, în sensul în care se
angajează să suporte toate cheltu-
ielile necesare pentru amenajarea
spațiului, în vederea îndeplinirii
scopului pentru care a fost închiri-
at, conform anexei la caietul de
sarcini;
k) ofertanții vor prezenta un pro-
iect care va cuprinde viziunea
proprie de organizare a activității
comerciale pe parcursul celor 5
ani de durată a închirierii.

4. In plicul format A4 se va intro-
duce plicul format A5 care va
conține oferta financiară înscrisă
în formularul obținut de la
Primăria Municipiului Turda,
oferta exprimată în lei/mp/lună.

5. Eventualele oferte depuse după
data de 19 decembrie 2017, ora
14.00, sunt excluse de la licitație.

6. Ofertantul poate fi reprezentat
și prin alte persoane împuternicite
în baza unei procuri autentificate
la notarul public, care se va anexa
la dosar.

7. Prețul minim de pornire al
licitației, stabilit conform caietu-
lui de sarcini este de 10
lei/mp/lună pentru sala de vânzare
și 5 lei/mp/lună pentru depen-
dințe.

8. Prețul de închiriere  adjudecat
va fi cel puțin egal cu cel înscris
la punctul.7 și se va achita în con-
formitate cu clauzele contrac-
tuale. 

La începutul fiecărui an calen-
daristic, suma de plată va fi
indexată cu indicele de inflație.
Inchirierea se face pentru o
perioadă de 5 ani.

9. Formularele tipizate în vederea
întocmirii dosarului de participare
la licitație și clarificări, se pot
obține de la Primăria Munici-
piului Turda, Pța 1 Decembrie
1918, nr.28, cam.5.

Şedinţă ordinară a Consiliului local Turda – 21 decembrie, ora 13.00
1. Prezentarea procesului verbal al
şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017 la
data de 14.12.2017.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
numirea persoanei care se ocupă cu
înregistrarea şi raportarea datoriei publice
locale pentru creditele contractate de
Municipiul Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe
Locale:

3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
modificarea HCL nr. 139/2017 referitoare
la impozitele şi taxele locale, precum şi la
taxele speciale pe anul 2018.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea cererilor de acordare a
înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor
locale depuse de persoane fizice (Silaghi
Lucreţia).

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea cererilor de acordare a
înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor
locale depuse de persoane fizice (Kovacs
Iuliu).

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea Planului anual de acţiuni sau
lucrări de interes local, pentru persoane
majore apte de muncă, beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 416/2001 referitoare
la venitul munim garantat şi calculul val-
oric estimat al muncii ce se va presta de
aceştia.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie
Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea achiziţionării de servicii de
consultanţă juridică şi reprezentare a
intereselor Municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului

Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
mandatarea primarului Municipiului Turda,
domnul Cristian Octavian Matei, pentru
semnarea actului adiţional nr. 4 al conven-
ţiei privind Finanţarea şi implementarea
programelor multianuale prioritare de me-
diu şi gospodărire a apelor, a subpro-
gramului extindere şi reamenajare parc
zoologic şi de agrement Turda, judeţul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea modificării contribuţiei financia-
re lunare a Municipiului Turda către
Asociaţia Club Sportiv Arieşul Turda.

- iniţiatori: Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi
consilierii locali Anca Doru Paul Ioan,

Micu Ovidiu Dorel şi Nap Adrian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
schimbarea destinatiei spaţiului situat
administrativ în municipiul Turda, Piaţa
Republicii, nr. 38, ap. 6.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
completarea obiectelor secundare de
activitate ale Societăţii Domeniul Public
Turda SA.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa
Patrimoniului GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea Chiriei pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât locuinţă, precum şi
aprobarea diferitelor taxe şi tarife pentru
anul 2018.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
însuşirea de către Consiliul Local al
Municipiului Turda a modificărilor şi
completărilor inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al Municipiului
Turda, însuşit de către Consiliul Local al
Municipiului Turda în baza HCL nr.
145/1999.

- iniţiator Primarul Municipiului
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

P  R  I  M  A  R,
Matei Cristian Octavian         
S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic
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Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Miercuri, 13 decembrie, Potaissa
Turda s-a deplasat la Odorhei
pentru confruntarea cu Handbal
Club din localitate. Meciul a con-
tat pentru etapa a XV-a a Ligii
Naţionale de Handbal Masculin şi
s-a încheiat cu victoria echipei
gazdă, scor 27-23.

Au fost 60 de minute de înver-
şunare şi ambiţii, în care nervii au
fost întinşi la maximum iar
cartonaşele roşii au făcut patru
"victime".

Chiar dacă gazdele au avut un
început mai bun de meci, turdenii
au reuşit să revină în joc şi în mi-
nutul 9 au restabilit egalitatea la 2.
Varo a făcut din nou un meci
foarte bune şi turdenii au reuşit să
treacă la cârma jocului. Cu trei
minute înainte de finalul primei
părţi, Cântec a punctat pentru 10-
12. HC Odorhei a revenit graţie
reuşitelor lui Mihalcea, dar Cân-
tec a avut ultimul cuvânt de spus
şi turdenii au intrat la cabine cu un
avans minim, scor 12-13.

Imediat după reluare, elevii lui
Horaţiu Gal au reuşit să se des-
prindă, însă Da Rosa a avut o serie
de intervenţii salvatoare şi, în
plus, a reuşit să restabilească ega-
litatea la 16 în minutul 40, după ce
a trimis din poartă în poartă.

Szoke a punctat pentru 18-16
(min.44) şi antrenorul turdenilor a
solicitat time-out. A fost momen-
tul potrivit, căci elevii săi au reve-

nit în joc şi au restabilit egalitatea
la 18 (min.48). Ȋn cele din urmă,
tensiunea şi-a spus cuvântul şi
gazdele, mai lucide pe faza de
finalizare, au reuşit să se des-
prindă, scor 27-23.

Potaissa Turda şi-a trecut în cont a
cincea înfrângere din această
ediţie de campionat şi are un total
de 30 puncte, la patru puncte de
liderul Steaua Bucureşti. 

Potaissa Turda a suferit o înfrângere 
la Odorhei

HC Odorhei-Potaissa Turda 27-23 (12-13)

În perioada 18-23 decembrie lotul naţional de tineret va participa la
Barcelona la un cantonament de pregătire. Au fost convocaţi 18
handbalişti, trei dintre ei fiind de la Potaissa Turda. Este vorba de
Fleşer Dragoş, Pinţoiu Teodor şi Pop Daniel.

Ceilalţi sportivi convocaţi sunt: Buzogany Barna (HC Odorheiu
Secuiesc), Andrei Alexandru, Susanu Daniel (HC Dobrogea Sud
Constanţa), Kereki David, Fodorean Cătălin (U Cluj-Napoca),
Talmaciu Alexandru, Diaconu Laurenţiu, Micu Valentin,  (CNOT
Braşov), Dedea Adrian (AH Minaur Baia Mare), Cabut Calin (CS
Minaur Baia Mare), Ionescu Alexandru, Hantaru Dragoş (Ştiinţa
Bacău), Fekete Daniel (Tatabanya KC), Buzle Iosif (FC Barcelona),
Baciu Sebastian (CSM Bucureşti).

Trei handbalişti de la Potaissa
Turda au fost convocaţi la lotul

naţional de tineret

Duminică, 10 decembrie, Sala Sporturilor din
Chiajna a găzduit derby-ul etapei cu numărul XIV,
prima a returului, dintre Steaua Bucureşti şi Potaissa
Turda.

Veniţi după o înfrângere usturătoare în faţa celor de
la  Dobrogea Sud, steliştii, care ocupau locul secund
în clasamentul general, aveau ca drept obiectiv
victoria, o victorie care avea să-i aducă în poziţia de
lideri şi să le menţină statutul de echipă neînvinsă pe
teren propriu. De cealaltă parte, Potaissa Turda pleca
de pe poziţia de lider şi spera la a 7-a victorie
consecutivă în campionat, o victorie care i-ar fi asi-
gurat un avans important în clasament.

După un  moment de reculegere, în memoria regelui
Mihai, steliştii au avut atacul dar n-au profitat de el
şi Lazăr a fructificat  la faza imediat următoare.
Echipa gazdă a avut un început ezitant şi în minutul
7 turdenii aveau un avans de trei goluri, iar Ovidiu
Mihăilă a solicitat primul time-out.

Cu o apărare agresivă, care le-a ştirbit steliştilor
şansa de a pune prea multe probleme la poarta lor,
turdenii s-au distanţat la şase goluri, scor 5-11
(min.18), moment în care antrenorul bucureştenilor a
solicitat al doilea time-out.

"Ce se întâmplă cu voi, ăsta-i handbalul pe care-l
jucaţi? Stăm ca muţii acolo, nu vorbim. Hai că avem
timp, să scoatem o eliminare ca să revenim în joc",
şi-a certat Mihăilă elevii.

În minutul 24, turdenii aveau un avans de 6 goluri,
scor 7-13, dar reuşitele lui Vegar, Vujic şi Florea i-au
adus pe stelişti la două goluri, scor 13-15 (min.30).

Bucureştenii au revenit cu mai multă energie în actul

secund şi, în plus, Stănescu a închis bine poarta, iar
minutul 40 a adus egalitatea pe tabela de marcaj,
scor 18-18. Un minut mai târziu, Vegar a punctat
pentru 19-18 şi din acel moment, steliştii au trecut la
cârma jocului, turdenii aflându-se până la sfârşit în-
tr-o cursă de recuperare. În minutul 59, Georgescu a
înscris pentru 29-26, dar Asoltanei a stabilit scorul
final: 29-27.

Victoria i-a readus pe stelişti pe primul loc al clasa-
mentului, cu un total de 31 puncte, în timp ce
Potaissa Turda ocupă locul secund cu un total de 30
de puncte. Miercuri, 13 decembrie, Potaissa Turda
va întâlni, în deplasare, HC Odorhei.

Steaua Bucureşti: Babasafari, Stănescu-portari
Au marcat: Florea 8 goluri, Vegar 5, Vujic 5,
Georgescu 4 , Irimescu 3, Roşu 3, Kostadinovic 1.
Antrenor: Ovidiu Mihăilă 

Potaissa Turda: Varo, Ţenghea-portari
Au marcat: Zacaciurin 5 goluri, Thalmaier 4, Ignat 4,
Cântec 4, Adomnicăi 4, Rotaru 2, Lazăr 2, Savic 1,
Asoltanei 1.
Antrenor: Horaţiu Gal

O victorie pentru locul I! 
Steaua Bucureşti a dispus de Potaissa

Turda în prima etapă a returului
Steaua Bucureşti- Potaissa Turda 29-27 (13-15)

Juniorii I de la Potaissa Turda au bifat două victorii la turneul de sală
II desfăşurat la Turda în perioada 2-3 decembrie.

În seria F s-au înregistrat următoarele rezultate:
HC 2003 Alesd-LPS Cluj 27-33 (12-13)
Potaissa Turda-LPS Satu Mare 43-22 (25-10)
LPS Satu Mare-CSS 2 Baia Mare 19-22 (7-17)
LPS Cluj- Potaissa Turda 30-39 (18-20)

Victorii pentru Juniorii I 
de la Potaissa Turda

Juniorii II de la Potaissa Turda au participat în perioada 9-10
decembrie la turneul de sală II dedicat categoriei lor de vârstă.
Sâmbătă, 9 decembrie, Potaissa Turda a pierdut confruntarea cu
CSS2 Baia Mare. Băimărenii au avut la pauză un avans de 6 goluri,
scor 7-13, iar la final tabela a afişat 21-32.
Academia Minaur Baia Mare a învins LSP Cluj, scor  32-28 (16-11).
Duminică, 10 decembrie, Potaissa Turda a încheiat la egalitate con-
fruntarea cu LPS Cluj, scor 28-28 (13-13).
CSS Adep Satu Mare a pierdut confruntarea cu Academia Minaur
Baia Mare, scor 24-38 (12-22).

Juniorii II de la Potaissa Turda,
o înfrângere şi o remiză 

la turneul de sală II
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Potaissa Turda a întâlnit duminică, 17 decembrie, în Sala "Gheorghe
Bariţiu" formaţia CS Minaur Baia Mare în sferturile de finală ale
Cupei României. Meciul a început la ora 12.30 şi a fost transmis în
direct de DigiSport.

Sâmbătă, 16 decembrie, AHC Dobrogea Sud a învins CSM Făgăraş,
scor 30-23 (10-9) şi s-a calificat în Final Four-ul competiţiei.
Se vor mai întâlni:
Politehnica Timişoara- Ştiinţa Municipal Bacău
CSM Bucureşti-CSA Steaua Bucureşti

Potaissa Turda, la ultima 
confruntare din 2017

Sâmbătă, începând
cu orele 11:00, s-a
disputat pe trenul
sintetic acoperit de
la CIA ABOLIV,
“Cupa Crăciunu-
lui”. La acest tur-
neu au participat 8
echipe din Turda și
Câmpia Turzii!
În afara faptului că
toată lumea a avut de câștigat, motivul prnincipal al acestui
turneu fiind, combaterea deficiențelor fizice și combaterea
obezității, organizatori au vrut să premieze cu diplome și cupe,
cele 3 echipe care s-au clasat pe podium!

Locul 1- Altletico Turda, locul 2- Amicii Turda și locul 3 find
ocupat de echipa cu cea mai mare accesiune în sportul local,
300 Motors Câmpia Turzii!

Acest turneu a fost organizat de Campionat Minifotbal Turda
care este afiliat Federaţiei Române de Minifotbal!
Organizatorii au mulțumim tuturor echipelor participante,
anunțând totodată, organizarea de astfel de turnee și pe parcur-
sul anului viitor! (Adrian SOPORAN)

Cupa Crăciunului, 
un succes absolut

Popicarii de la CFR Cluj-CSM Câmpia
Turzii au întâlnit, pe teren propriu,
formaţia germană KC Schwabsberg.
Meciul a contat pentru manşa secundă
din optimile de finală ale Ligii
Campionilor. 

După ce în prima manşă au pierdut,
scor 6-2, popicarii noştri au cedat şi în
manşa secundă, scor 3-5. CFR Cluj-
CSM Câmpia Turzii a doborât 3769
popice, în timp ce nemţii au doborât
3836 popice.

Cel mai bun rezultat a fost obţinut
de Bogdan Dudaş care a doborât 664
popice.

KC Schwabsberg a promovat în
sferturile de finală, unde va întâlni pe
Zalaegerszegi TK.

Popicarii de la CFR
Cluj-CSM Câmpia
Turzii, învinşi şi în
manşa secundă din
optimile de finală

ale Ligii
Campionilor

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Sâmbătă, 16 decembrie, în sala de
spectacole "Mircea Mihăşan" din
Câmpia Turzii a avut loc Gala
Rugby-ului local "Gold 2017",
eveniment ajuns la ediţia a IV-a.
Momentul, organizat de CS
Şoimii Câmpia Turzii, CSM
Câmpia Turzii, Federaţia Română
de Rugby  şi Complexul "La
Broscuţa", s-a bucurat de o audi-
enţă numeroasă fiind cu adevărat
o zi a superlativelor. 

Rugby-ul este o stare de spirit şi
asta s-a putut vedea şi în cadrul
evenimentului de sâmbătă care a
încununat un an de excepţie, un
an în care rugbyştii noştri şi-au
îndeplinit toate obiectivele şi au
adus un nou titlu naţional după o
pauză de 5 ani.

Cei mici, dar şi cei mari, susţi-
nătorii şi părinţii lor, s-au bucurat
de momentul festiv în care
amintirile frumoase din cadrul
competiţiilor au prins din nou
viaţă, iar parcursul lor compe-
tiţional a fost trecut în revistă de
antrenorul Fetiţă Valentin şi fru-
moasele doamne Elena Moga şi

Adina Maier, amfitrionii întâlnirii.
Deşi a fost un an greu din toate
punctele de vedere, după cum
afirma antrenorul Fetiţă Valentin,
rugbyştii noştri au reuşit până la
urmă să participe la competiţiile
dedicate categoriei lor de vârstă
şi, mai mult, să pună Câmpia
Turzii pe harta rugby-ului local.

Prezentarea echipamentului de
joc pentru anul 2018 a fost
primită cu mult entuziasm de
tinerii sportivi care au avut parte
de o mare surpriză din partea

organizatorilor. Momentul mult
aşteptat a fost cel al  acordării
premiilor:

Cel mai bun jucător al anului,
la categoria U10, de la Şoimii
Câmpia Turzii, a fost desemnat
Buţurcă Nicolae.

Cel mai bun jucător al anului,
la categoria U12, de la CSM
Câmpia Turzii a fost desemnat
Albert Ianis.

Jucătorul turului, categoria
U8, CSM Câmpia Turzii a fost
Rus Andrei.

Jucătorul turului, categoria
U10, Şoimii Câmpia Turzii, a fost
Chiorean Luca.

Jucătorul turului, categoria
U12, CSM Câmpia Turzii a fost
Tudor Gheţa.

Antrenorul anului a fost declarat
Valentin Fetiţă.

Au mai primit distincţii pentru
susţinerea şi implicarea în activi-
tatea rugbystică: Ioo Cristian,
Albert Adrian, Horea Crişan, Rus
Ovidiu, Buţurcă Marcel,  Florea

Gligor, Rus Sorin şi Sabău
Gheorghe.

Nici Ziarul 21 nu a fost uitat şi,
aşa cum s-a întâmplat şi în anii
precedenţi, am primit şi noi o
diplomă pentru susţinerea şi
mediatizarea activităţii rugbys-
tice.

Şi pentru că suntem în apropierea
Crăciunului iar în sală s-au aflat
numai copii cuminţi şi talentaţi,
Moş Crăciun şi-a făcut apariţia şi
a oferit fiecăruia câte un dar.

“Gold 2017”, sărbătoarea rugby-ului din Câmpia Turzii 
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APARTAMENTE  2 CAMERE
* Vând apartament cu 2 cam., în
Turda, str. Constructorilor, sau
schimb cu casă în Turda, la peri-
ferie. Tel. 0752-293645.
* Vând apartament cu 2 cam.,
dependințe, cu îmbunătățiri, izo-
lat, încălzire centrală pe cupru,
termopane, situat central, în spate
la Tiver, C.Turzii, str. Nouă nr. 3,
bl. T7, ap. 1. Tel. 0743-822230,
0746-741871.
* Vând apartament cu 2 cam.,
bine îngriit, în Turda, peste drum
de BCR, et. II. Tel. 0740-037123.
* Schimb ap. cu 2 cam., 54 mp.,
Turda, str. Macilor nr.8, cu ap. cu
3-4 cam., plus diferența. Tel.
0745-196427.

APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând ap. cu 3 camere, Turda,
Micro II, conf. I., bloc cărămidă,
C.T., parchet stejar, termopane +
garaj auto, zonă foarte bună. Tel.
0752-069967.

CASE
* Vând căsuță, cu pământ, pe
lângă gară. Preț negociabil. Tel.
0771-497932.
* Vând casă bătrânească în satul
Petreștii de Jos, cu 2 mori în func-
țiune, curent trifazic, acte în
regulă. Preț negociabil. Tel. 0748-
263713.
* Vând casă cu grădină, în Sat
Gligorești, s.t. 1079 mp., cu utili-
tăți, apă, curent, gaz, și anexe
gospodărești, întabulată, ocupa-
bilă imediat. Preț 10.000 Eur,
negociabil. Tel. 0743-046682
* Vând cabană din bârne, cu 4 ari
teren, lângă Lunca de Arieș. Tel/
0761-585455.
* Vând casă în Turda, 3 cam.,
buc., cămară, baie, grădină, anexe
gospodărești, s.t. 338 mp., poziție
foarte bună. Preț 120.000 lei neg.
Tel. 0741-643415 sau 0264-
315677.
* Vând casă cu 2 cam. și altele.
Sat Bercheș, comuna Frata. Preț
65.000 lei neg. Tel. 0756-546634.
* Vând casă urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare integral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643.
* Vând casă în com. Frata,
compusă din bucătarie, 2 cam.,
antreu, beci, apă, canalizare,
curent, 3 focuri de gaz, sup. 1800
mp., aproape de centru. Tel. 0758-
944804.
* Vând sau schimb cu garsonieră,
casă în Turda,str. I. Budai
Deleanu nr.14, 2 cam., living,
baie, sup. 45 mp și curte de 45
mp., construcție din anul 1995,
acte la zi. Preț 85.000lei. Tel.
0742-080545.
* Vând sau schimb cu ap.,
garsonieră sau teren agricol, casă
în M. Viteazu, curent, gaz, apă,
întabulată, grădină de 1340mp.,
accept variante la schimb, cu
diferența, dacă e cazul. Tel. 0741-
658646.
* Vând casă din cărămidă, 85 mp,
situată pe un teren intravilan de
600 mp, întabulată, str. Gen.
Dragalina nr. 74. Turda. Nego-

ciabil. Tel. 0747-234794 sau
0751-792969
* 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 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 sau schimb cu ap. +
diferență, casă situată în Turda
Nouă, compusă din 4 cam.,
bucătărie, hol, 2 băi, cămară. S.T.
616 mp., din care construiți 150
mp. Tel 0753-921768 sau 0264-
313902.
* Vând sau schimb cu ap. cu 2
cam,. vilă tip duplex, în Turda. La
etaj sunt 4 dormitoare, 2 cam. de
studiu, 2 băi, 2 holuri, 2 balcoane,
iar la parter 2 sufragerii, 2 buc.
mari, 2 cămări, 2 băi, 2 debarale,
4 holuri, 2 beciuri locuibile, garaj,
grădină, cotețe, finisată total, cu
sau fără mobilă, preț neg. Tel.
0743-664283.
* Schimb garsonieră, Micro II,
parter, bloc cărămidă, recent
renovată, cu ap. cu 2-3 camere.
Tel. 0749-801542.

ÎNCHIRIERI
* Dau în chirie, pe termen lung,
spațiu comercial (70 mp.), situat
în piața centrală, Turda. Tel. 0711-
692997.

TERENURI
* Vând teren intravilan. în com
Mihai Viteazu, 2.13 ha, toate
utilitățile la stradă. Tel. 0744-
519068.
* Vând teren pt. c-ție., curent 220
V, 380 V în localitatea Râmetea,
jud. Alba, transformator 1000 kw
(20.000 V la 400 V) 2 buc. Tel.
0745-980334.
* Vând grădină, în com. Petreștii
de Sus, șoseaua principală, 7 ari,
cu posibilitatea de racordare la
apă și curent electric. Preț 20.000
lei. Tel. 0758-352430.
* Vând în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749-
160377.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741-
757150.
* Vând teren 60 ari în cartierul
Sâncrai, str. Viitorului, lângă
pârâu, bun pentru grădinărit și
c-ție de case, front la stradă 30 m.
x 180 m. Preț 15 euro/mp. (infor-
mații în C.Turzii, str. Șoferilor nr.
2).  Tel. 0264-367366.
* Vând teren arabil, în C. Turzii,
zona Șarât, supr. 61 ari. Tel. 0364-
100403.
* Vând în Turda, str. Sândulești,
grădină mare, loc de casă, cu vie,
livadă, 2700mp, front de 15m la
două capete, utilități, acte în
regulă. Preț 10 Eur/mp. Tel. 0742-
468145.
* Vând teren intravilan, vie-

livadă, supr. 2900 mp., Dealul
Zânelor. Tel.0753-687081.
* Vând sau dau în arendă,
suprafață de 2700 mp, teren
intravilan, construibil, în parcele
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 grădină de 5 ari, 30 ari în
sat Pietroasa, și un ha de pădure.
Tel. 0751-333052, 0756-565437.

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând haină de damă, din blană
ecologică, culoarea albă, mărimea
38-40, Made in SUA, stare exce-
lentă, haină pentru bărbați, tip
”Alain Dellon”, culoare maro,
mărimea 50-52. Tel. 0749-610024.
* Vând mașină de tocat carne, nr.
22, tricicletă pentru adulți, sobă
Kalorex, maro-roșcat, sobă din
fontă pentru cazan baie, saltea din
burete, mașină de cusut, moară cu
paletă pentru boabe, electromotor
de 24v, alternator de 24 v, scaune
rabatabile Dacia-Ford, șurub +
piuliță+ bețe pentru presă de
struguri, furtune acetilenă+ bec,
chei fixe și tubulare, dif, mărimi,
curele trapezoidale. Tel. 0264-
367366. După ora 20.00 . 
* Vând ușă de fontă pentru sobă
de teracotă, butoi de plastic 220 l,
plăci azbociment, televizor color
”Elit”, lădoi pentru cereale, 30
litre. Tel. 0745-476708.
* Vând mobilă de bucătărie în
stare foarte bună, lemn masiv, un
dulap de sufragerie cu 3 uși, un
căruț de transport la moară pe roți
de rulmenți, 2 covoare de perete
persane. Tel. 0743-664283.
* Vând profil metalic pentru
construcția unui garaj dublu plus
6 stâlpi care se pot asambla, și o
grapă cu 30 colți. Tel .0725-
549690.
* Vând în Turda dvd player
„Elite” împreună cu sistem
„Home Cinema”, ambele estetice
și funcționale perfect, fără repara-
ții, telecomandă originală, ofer
cd-uri de muzică populară origi-
nală (bonus). Preț 400 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, dimen-
siuni: l-97 cm., h-180 cm. Preț
160 lei. Tel. 0728-842441.
* Vând cazan pentru țuică din
cupru, de 90 litri, moară cu
ciocane, mașină de sfărmat
porumb, bile de brad (popi) pen-
tru cofrat placa, troci pentru porci
din tablă de 4 mm, chei fixe și
tubulare, cablu de remorcat. Tel.
0751-787870/
* Vând în Turda masă extensibilă,
cuier cu oglindă pentru hol,
mașină de cusut „Casnica”, mași-
nă de făcut tăiței în stare f. bună,
ușă de ap. de bloc, capitonată, din
lemn. Tel. 0746-127588.
* Vând patine cu ghete nr.36-38,
congelator cu 3 sertare, țuică de

fructe, 2 apometre de apartament,
debitmetru Ford, 1,6 benzină,
sensor de acceleraţie Ford (noi).
Tel. 0754-367034.
* Vând garaj, în zona Uzina
Electrică, str. Ștefan cel Mare nr.
2. Turda. Tel. 0742-599890.
* Vând în Turda, str. Viilor nr.17
C, 4 buc. uși de apartament interi-
oare, cu furnir cireș, nefolosite,
chiuvetă cu picior din porțelan alb
și robinet montat., rezervor spă,
500 l, cu hidrofor. Tel. 0264-
315709, 0744-647087.
* Vând sobă emailată, ”Gutin 2”,
pentru gătit și încălzit și hoarne
emailate albe, cu ieșire pe dreapta,
rețou pe gaz, cu 3 ochiuri și ler, tot
alb, în stare bună toate. Tel. 0746-
058189.
* Vând bidoane din tablă emai-
lată, pentru tăierea porcului, dif.
mărimi,  tv JVC, telefon Alcatel,
aparat auditiv, preț convenabil.
Donez colecție Ziarul 21 an 2012-
2013.
* Vând în Turda mașină de cusut
„Singer” și „Casnica Super”,
betonieră la 220 v, portbagaj
Dacia 1300, geam nou cu 4
canate, reșou pe gaz cu 2 ochiuri,
aspirator „ModelHome”, stabi-
lizator de tensiune 220 v., vioară
veche, mobilier vechi, vană din
tablă 1,70 ml., tv sport alb negru
220 v și 12 v, butoi din lemn pen-
tru vin, 50 l, butoi 220 l pentru
carburant. Tel. 0727-737703.
* Vând în C.Turzii, țuică de
prune, 52 grade, naturală, fără
zahăr sau alte adaosuri, preț 35
lei. litru. La cantități mai mari de
5 litri, prețul se poate negocia.
Tel. 0749-272247.
* Vând în C. Turzii, mașină de
cusut ”Singer”, 4 fotolii din piele,
masă tv, măsuță cafea, mobilă
Bobâlna, mobilă furnir nuc, dulap
cu 2 uși, dulap bucătărie, masă
bucătărie, scaune de lemn. Tel.
0749-272247.
* Vând în Turda, vin alb-nobil,
ţuică de prune, țuică din vin. Tel.
0743-679887, 0744-568039.
* Vând țuică de prune, 52 grade,
la 25 ron/litru, slănină de porc
afumată, 11 ron/kg și untură de
porc, 8 ron/ kg. Tel. 0756-668772.
* Vând în Turda colțar de cameră
cu ladă, laptop „Samsung”, sfărâ-
mătoare 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, haine copii 9-14 ani,
compressor pentru vopsit, sfăr-
mătoare porumb.. Tel. 0740-
798399.
* Vând cazan mic din cupru, 10
litri, pentru fiert țuica în bucătărie
și cazan mare, 100 litri, cu toate
cele necesare., tv color, la prețuri
rezonabile. Și reductoare de
turație. Tel. 0753-310099.
* Vând în Turda, 4 cauciucuri de
iarnă, 155 x 70 x 13, în stare
excepțională. Tel. 0749-499559.
* De vânzare, materiale de
construcții, cărămidă BCA,
50x25x20, 60 mc., țiglă de C.
Turzii, corni, grinzi, Turda. str.
Mihai Viteazu. Tel. 0744-962699.
* Vând ”Armele lui Krupp”, autor
William Manchester, ediție Prin-
ceps, 1973. Tel. 0748-979436.
* Vând pat de dormitor, de 2 per-
soane, 2,00 x 1,60, cu saltea
”Relaxa”, stare foarte bună. Tel.
0742-306459.
* De vânzare, lemne de foc, mași-
nă de cusut ”Ileana”, cu masă,
motor 220v, alternator Dacia,
tractor, schiuri și clăpari copii, pat
120 x 200, Renovator nou, casă de
marcat fiscală. Tel. 0745-399873.
* 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.. Tel.
0758-625663.

PRESTĂRI SERVICII
* P.F. execut intervenții și repa-
rații la instalațiile de apă, numai
în zona Turda. Tel. 0745-956848.
* Caut să îngrijesc unul sau doi
copii în Turda sau C. Turzii. Am
mai îngrijit copii. Tel. 0737-
068408.

* Contabil autorizat, cu semnătură
electronică, efectuez contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaţii, declaraţii,
bilanţuri, state de plată, verificări
de bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748-
808397.
* Meseriaș, execut amenajări inte-
rioarede la A-Z, finisaje,
zugrăveli în var, lavabilă, reparații
spaleți cu geamuri, montez gresie,
faianță, parchet, tavane false, ob.
sanitare, electrice, instalații apă,
la prețuri bune. Tel. 0743-978232.

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. 

* 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.

Execut lucrări de construcții,
rigips. glet, tencuieli, faianță,
gresie, la prețuri avantajoase.

Tel. 0747-914194.
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LOCALITATEA: _______________________________________________________

PREŢ: ________________________

TELEFON: _____________________ ZZIIAARRUULL  2211  nnrr..   5511

TALON GRATUIT DE MICĂ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice

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

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

Taloanele se pot depune în cutiile publicitare ale săptămânalului ZIARUL 21 de la chioşcurile de difuzare a presei din: Turda: * În Turda Nouă: chioşcul de la spital * În centru: *Magazinul
de ziare GYA de lângă Gigi (covrigi) * Magazinul Los Chicos din 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.

În atenţia cititorilor!

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

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

Sesizări şi reclamaţii mica publicitate tel. 0752-171277.

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

* P.F. execut tăiat lemne de foc, cu
drujba și crăpat, curățenie in curte
și grădină, pentru cine are nevoie.
Zona Turda. Tel. 0745-956848.
* P.F. vopsesc haine de piele,
obiecte din piele, fotolii, canapele
mareo sau negre, în Turda, Micro
III, str. Narciselor nr. 10, la prețuri
bune. Tel. 0743-978232.
* Economistă cu experiență, țin
evidența contabilă completă,
depun declarații, întocmesc bilan-
țuri, la prețuri avantajoase. Tel.
0744-672715.
* Sobar, teracotar, execut orice fel
de sobe de teracotă pe lemne, pe
gaz, șeminee după reviste și bar-
beque. Tel. 0748-625663.
* Caut femeie serioasă pentru
îngrijire 2 copii. Program flexibil,
între 2-6 ore pe zi. Tel. 0752-

101922.
* Doamnă serioasă, îngrijesc copii
sau persoane bolnave. Tel. 0741-
116638.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.  

AUTO
* Vând VW Golf  IV (utilitar), an
2001, tdi, motor 1,9, aer condi-
ționat, jenţi, culoare albastru, km
265.000 reali, stare bună,
înmatriculat. Preț 1500 Euro fix.
Tel. 0749-336124. 0740-214012.
* Vând Renault Megane, an 2001,
stare perfectă, motor 1,9 tdi,
diesel, taxe la zi. Preț 1550 Euro.
Tel. 0749-801542.
* Vând mașină Hyundai Athos, an
2002, motor 1000, 5 uși, tip Jeep,

arată bine, fătă rugină, nu s-au
scos numere roșii, , recent adusă,
preț 3000 lei neg. Tel. 0745-
831811.
* Vând mașină VW Polo, 2001,
euro 4, benzină, 1300 euro neg.
Tel. 0747-199333.

CUMPĂRĂRI
* Cumpăr tv folosit cu sau fără
telecomandă, pentru o persoană in
vârstă, ofer maxim 50 ron. De
preferință diagonală medie, nece-
sar pentru cablu TV. Tel. 0749-
025470.

DONAȚII
* Donez 4 pisici, unul negru cu
alb, de circa 3 ani, trei galbeni, de
un an jumătate. C. Turzii, str.
Aurel Vlaicu nr. 10. Tel. 0736-
647718.

URĂRI
* Cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
le urez tuturor persoanelor care
m-au bârfit, m-au calomniat pe
nedrept și care mi-au distrus

familia, să aibă parte la fel cum
mi-au făcut mie! La Mulți Ani!

MULȚUMIRI
* După cele 15 zile de internare la
secția de Boli Infecțioase a Spit.
Municipal Turda, țin să le
mulțumesc atât conducerii, cât și
personalului medical pentru
tratamentul acordat și în special
doamnei Dr. Zuga Valeria! Cu
stimă, Borbely Ileana! 

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.

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.

Restaurantul Expres din Turda, colţ cu Hotel Potaissa, vă invită să
petreceţi cele mai frumoase momente din viaţa dumneavoastră într-o
atmosferă specială, un aranjament deosebit, o servire ireproşabilă şi

un meniu bogat. Capacitate 160 de locuri. 
Rezervă sala din timp! 

Telefon: 0752-210024
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Administraţia Financiară            0264-312.036,
0264-314.941 

Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă 
Turda                              0264-314.217; 314.218 
Câmpia Turzii                               0264-368.808
Asistenţă socială Turda            0264-317.137
CEC Turda                      0264-311.557; 311556 
Poliţia Turda                         112; 0264-312.121 
Poliţia Com.:    0264-317.303; 0264-317.231
Poliţia C. Turzii                      0264-368.222
Pompieri                               112; 0264-311.212 
Protecţia cons. Turda                    0264-315.821
Protecţia cons. Câmpia Turzii    0264-365.002
Spitalul Turda                          0264-312.420,
Spital C.Turzii                             0264-368.317
Salvarea                                                             112 
ISU                                            0264-311.524 

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

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

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

Prival Ecologic                            0264-421.148 
Salubritate C.Turzii                      0264-365.770
REEA Prod Serv                           0264-368.844
Colectare deşeuri  0800-44800,  0756-026917

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

Informaţii turistice 
Centrul de Informare Turistică   0364-108.229 

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

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

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

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

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban                           0264-311.378

Taxi
Cantatur                                                       945

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

TELEFOANE UTILEMERSUL TRENURILOR
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII 

VALABIL DE LA 10.12.2017 Poliţie, pompieri, salvare  112

ALIS GRUP Telefon: 0753-099275; 
TURDA, str. A. IANCU nr. 4; CÂMPIA TURZII, str. A. IANCU nr. 27,  

www.alisgrup.ro

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

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

HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP
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Rang     Tren    Sosire    Plecare                                       Direcţie

IRN 1838 00:06 00:07 Timisoara Nord (17:36) - Iasi (10:27)
IRN 1765 01:51 01:52 Iasi (15:20) - Timisoara Nord (09:29)
IR 1835 03:36 03:37 Bucuresti Nord (16:25) - Cluj Napoca (04:46)
IRN 1741 03:47 03:48 Bucuresti Nord (18:45) - Satu Mare (10:10)
R- 3081 04:09 04:10 Razboieni (03:50) - Cluj Napoca (05:31)
IR- 1837 04:35 04:36 Iasi (18:10) - Timisoara Nord (11:35)
R- 3083 05:18 05:20 Teius (04:17) - Cluj Napoca (06:43)
IR 15883 ----- 05:55 Cimpia Turzii (05:55) - Cluj Napoca (07:10)
R- 2038 06:42 06:43 Cluj Napoca (05:23) - Deva (10:27)
IR- 1836 08:09 08:11 Cluj Napoca (07:00) - Bucuresti Nord (20:48)
IR 15885 ----- 08:40 Cimpia Turzii (08:40) - Cluj Napoca (09:56)
R- 3082 09:12 09:13 Cluj Napoca (07:52) - Teius (10:17)
IR- 1737 09:23 09:24 Rimnicu Vilcea (04:10) - Cluj Napoca (10:30)
R- 3085 09:33 09:34 Sighisoara (04:54) - Cluj Napoca (10:54)
IR- 1746 10:43 10:44 Baia Mare (05:12) - Bucuresti Nord (19:40)
IR- 1749 13:11 13:13 Tirgu Mures (11:46) - Cluj Napoca (14:18)
IR 1538 14:38 14:39 Cluj Napoca (13:30) - Bucuresti Nord (23:04)
IR 1745 14:56 14:57 Bucuresti Nord (06:05) - Baia Mare (20:40)
R- 13459 15:12 15:13 Teius (14:13) - Cluj Napoca (16:49)
IR- 1748 17:10 17:12 Cluj Napoca (16:02) - Tirgu Mures (18:50)
IR- 1736 17:36 17:37 Cluj Napoca (16:30) - Rimnicu Vilcea (22:55)
R- 2039 17:54 17:55 Deva (14:25) - Cluj Napoca (19:17)
IR 15887 ----- 18:00 Cimpia Turzii (18:00) - Cluj Napoca (19:15)
R- 3086 18:02 18:03 Cluj Napoca (16:42) - Sighisoara (22:23)
IR 1539 21:00 21:01 Brasov (15:08) - Cluj Napoca (22:08)
R- 3088 21:02 21:03 Cluj Napoca (19:43) - Alba Iulia (22:56)
IRN 1766 21:10 21:11 Timisoara Nord (13:35) - Iasi (07:54)
IR- 1742 23:16 23:17 Satu Mare (16:50) - Bucuresti Nord (08:35)

BERBEC
Nu sunteţi atât de avantajaţi cât speră persoana
iubită, care se va dovedi foarte curând puţin cam
profitoare. Cum apare un "ghinion", cum dispare
şi uită să vină la întâlnire. Pentru cei căsătoriţi,
aspectele rămân valabile, dar se manifestă şi cu
înşelăciuni din partea amicilor. Plini de viaţă,
aceşti nativi se dovedesc un pic cam vulnerabili,
mai ales dacă au mai trecut prin suferinţe
hepatice. La sfârşitul intervalului, mult mai
cumpătaţi, vor accepta să se relaxeze mai mult.  

TAUR 
Se poate instala o stare de teamă (le merge atât
de bine în plan financiar, încât se sperie de
propriul noroc şi se aşteaptă să fie penalizaţi de
soartă). Sunt atraşi de cuvintele de duh, de
glume şi de tandreţe. Îşi pregătesc cu grijă
declaraţiile de tot felul, pentru ca apoi să renunţe
la orice intervenţie verbală. Unii îi pot crede
timizi, alţii, un pic prea obosiţi sau dezinteresaţi.
La sfârşitul intervalului, se bucură şi de altfel de
aprecieri, care le rotunjesc bugetul.  

GEMENI 
Pot apărea accidente banale, dar invalidante (se
îneacă pentru că sunt lacomi şi mănâncă prea
repede). Elementelor mărunte li se dă o impor-
tanţă disproporţionată şi se iau decizii prin care
nativii se autopedepsesc. Nu mai suportă pe
nimeni în preajma lor, fiindcă s-au săturat să fie
în centrul atenţiei. Disponibilitatea lor afectivă
şi emoţională este maximă însă întregul interval.
Sunt impresionabili şi fac uşor atacuri de panică.
Se implică în tactivităţi care le aduc bani.  

RAC 
Nonşalanţa şi plăcerea de a trăi s-ar putea să-i
conducă pe căi mai puţin plăcute. Crizele biliare
sau de stomac pot reapărea în orice moment. Pot
să rezolve problemele pe care le-au trecut până
acum pe planul doi sau pe care le-au amânat cu
sau fără motiv. Sunt avantajaţi toţi cei care dau
examene. Se normalizează relaţiile cu colegii şi
cu şefii direcţi. Nu mai apar noi fricţiuni. Li se
oferă posibilitatea să lucreze şi să câştige mai
mult. Sunt totuşi mai egoişti decât până acum.  

LEU 
Marţi şi miercuri pot apărea mici ghinioane
referitoare le achiziţionarea total neinspirată a
unor obiecte. Toţi din anturaj se miră de accese-
le de timiditate ale acestor nativi. Acest compor-
tament nu le este caracteristic şi va dispărea
rapid. Cele mai afectate vor fi femeile şi Leuţii
tineri. Sunt în continuare creativi şi orgolioşi,
aşa că pot fi exploataţi de şefii lor. Nu mai pot în
schimb să negocieze şi să deschidă noi fronturi
de lucru. Scot joi bani şi din piatră seacă.  

FECIOARĂ
Aceşti nativi trăiesc o stare de revoltă continuă
faţă de toţi şi toate. Îşi exprimă direct pretenţiile
financiare şi obţin mai mult sau mai puţin din ce
speră. Nu se lamentează decât în faţa rudelor şi
poate că le este frică să nu li se ceară împrumu-
turi. Bârfele şi intrigile nu-i impresionează, mai
ales că nimeni nu-i întrece în iscarea scan-
dalurilor verbale. Onestitatea le este pusă la
îndoială, dar nu le pasă şi se apără cu violentă,
chiar dacă sunt vinovaţi.   

BALANŢA 
Ţin ca ceea ce cer să se facă întocmai. Îşi
valorifică toate capacităţile şi calităţile persona-
lităţii lor şi se simt mari oratori. Se risipesc toate
neşansele, iar falşii prieteni sunt în sfârşit
demascaţi. Apar persoane noi, total necunoscute,
care le atrag atenţia într-o manieră originală.
Toate speranţele lor cele mai bune prind viaţă şi
se simt datori să le atragă atenţia celor din
familie că au avut dreptate. Crizele de gastrită
sau chiar de ulcer pot reapărea.  

SCORPION 
Relaţiile lor de prietenie se dovedesc uzate şi
incapabile să mai reziste la încercările din acest
interval. Riscul care apare miercuri sau joi şi
care se manifestă printr-o erupţie sau alergie se
va dovedi de lungă durată. Sunt solicitaţi din
punct de vedere profesional în mai multe părţi şi
uneori nu prea mai ştiu cum să facă faţă.
Echilibraţi de obicei în muncă, sunt de această
dată aproape de iraţional. Au senzaţia că au mai
mulţi duşmani decât amici şi chiar au dreptate. 

SĂGETĂTOR 
Plătesc scump faptul că s-au dăruit cu since-
ritate. Persoana iubită se dovedeşte rigidă,
critică şi bârfitoare. Echilibrul psihic este fragil
- nu le vine să creadă că cei dragi îi abando-
nează. Din punct de vedere profesional, situaţia
rămâne înfloritoare şi acest lucru îi ajută să se
echilibreze cât de cât. Prietenii se arată încă o
dată gata să le dea sfaturi bune, pe care nu le vor
auzi nici acum. Se gândesc la concediu, când de
fapt se află în pragul unor examene grele.  

CAPRICORN 
Sunt cooperanţi şi deschişi la orice activitate
care le pune creativitatea la încercare. De joi,
vor ceda în faţa persoanelor iubite, ba chiar le
vor face concesii şi adversarilor. Trebuie să ter-
mine un proiect mult mai dificil decât l-au apre-
ciat la prima vedere. Erorile care apar sunt
trâmbiţate de un nativ din Săgetător, care crede
că astfel va ajuta. La sfârşitul intervalului, sunt
epuizaţi pentru că au muncit şi ziua şi noaptea,
fără să ţină seama de resursele vitale limitate.  

VĂRSĂTOR 
Cei care au cooperat cu dv. şi care încă susţin că
fac acest lucru se dovedesc adevăraţi escroci.
Trebuie să fiţi permanent circumspect pentru a
nu fi păcălit. Drumurile lungi şi călătoriile peste
hotare vă avantajează. Veţi încheia contracte
nesperat de multe şi de diverse. Certurile cu
partenerii sunt virulente şi nu este exclus să se
ajungă la procese lungi şi obositoare. Veţi pierde
bani dacă nu aveţi suficientă atenţie. Vineri, vi
se oferă explicaţii pentru fapte reprobabile.  

PEŞTI 
La locul de muncă se ajunge la o ameliorare a
situaţiei, dacă acceptaţi discuţii lămuritoare şi
reluarea unor studii sau perfecţionări. Vor
renunţa la posturi lipsite de importantă socială şi
vor accepta bani puţini pentru mai multă
"faimă". Sunt atraşi mai ales de instituţiile cu
parteneri străini, unde orice stagiu presupune şi
deplasări în străinătate. Toate greşelile lor sunt
însă penalizate când se aşteaptă mai puţin. Este
necesară corectitudinea înainte de toate. 



DAGHEMANA

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

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

Autogara Câmpia Turzii

PROGRAM AUTOGARĂ:

05.00 - 00.30;
Tel: 0264-366767,

0743-056176

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

LEGENDA:
* nu circulă sâmbătă şi duminică;   

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor

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

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

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

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

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

A & A

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

* benzinărie * motel * magazin 
* restaurant
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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

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

Telefon: 0264-365770, 
Fax: 0264.365770, 

Email: office@compsal.ro

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

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

M Întreţinere instalaţii electrice.   



EVENIMENT24
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
18 - 24 decembrie 2017

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 

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! 

la numai 
14,5

lei/kg. 

Rămas bun... Regele Românilor!

ilele despărţirii de Regele Mihai I al României, ultimul suveran al
nostru a scos din case milioane de români. Monarhiști convinși ori
oameni cu o ultimă speranță de mai bine, dar și mult mai mulţi

oameni care au văzut în Regele Mihai I al României bunătatea sa,
înțelepciunea sa, iubirea de țară, dar și puterea de iertare. Regele Mihai I al
României, 1921-2017... omul care nu a vorbit niciodată România de rău,
omul care a iubit România cum noi încă nu suntem în stare. 

Regele Mihai I a fost înmormântat alături de Regina Ana în Noua Catedrală
Arhiepiscopală şi Regală de la Curtea de Argeş, la funeralii participând
reprezentanţi a zeci de case regale din întreaga lume, precum și
preşedintele României, Klaus Iohannis.

Au fost trei zile de doliu național, trei zile în care în marile orașe oamenii
au ieșit în centru cu o floare, cu o lumânare pentru a aduce un ultim
omagiu. Trei zile de doliu național în care românii au fost din nou uniți, trei
zile de doliu național în care s-a auzit încă o dată: ”Monarhia salvează
România!”.

Câmpia Turzii a fost încă o dată la înălțime, unde, pe treptele Palatului
Cultural Ionel Floașiu, oamenii de bine au ales să aprindă o lumânare, să
lase o floare pentru regele nostru, Mihai I al României.

Regele Mihai a condus România în două perioade, între 1927 și 1930, cât
și între 1940 și 1947. Majestatea Sa și-a petrecut mai mult de jumătate din
viață în exil, iar ultimii ani din viață,  Regele Mihai I i-a petrecut la
reședința sa din Elveția, acolo unde a și încetat din viață la 96 de ani.

Regele Mihai: “Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă
şi fără memorie. Cinismul, interesul îngust şi laşitatea nu trebuie să ne
ocupe viaţa”.
Rămas bun... Regele Românilor!

Sergiu JUCAN

Z


