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Consiliul local l-a votat
pe dl Sorin Apostu
în funcþia de primar
interimar, pânã la
organizarea alegerilor,
stabilite pentru data de
15 februarie 2009

Q

Primul Ministru al României, Emil Boc,
primarul interimar al Municipiuluui
Cluj-Napoca, Sorin Apostu, viceprimarii
Radu Moisin ºi Laszlo Attila, alãturi
de consilieri locali, au luat parte

la ceremonia depunerii de coroane
de flori la statuia Domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, cu ocazia sãrbãtoririi a 150 de
ani de la Unirea Principatelor Române.

Asociaþiile de proprietari racordate
la reþeaua centralizatã de încãlzire vor
putea plãti factura la încãlzire ºi apã
caldã, începând cu luna ianuarie, cu 15
zile mai târziu.
Aceasta este prima mãsurã luatã de
primarul interimar Sorin Apostu în
urma auditului intern fãcut la Regia
Autonomã de Termoficare (RAT)
Cluj-Napoca ºi constã în emiterea facturii de cãtre regie cu 15 zile mai târziu
decât normal, astfel încât termenul de
platã sã fie de 2 luni, din care 15 zile
sunt cele legale, la care se adaugã 30 de
zile, perioadã de graþie.
De asemenea, s-a stabilit ca prioritate pentru regie ca în acest an sã modernizeze reþeaua de de distribuþie ºi
transport a apei calde în cartierele
Mãrãºti ºi Gheorgheni, astfel încât sã se
elimine pierderile de pe traseu.
O altã prioritate pentru regie este
accesarea fondurilor nerambursabile
pentru folosirea soluþiilor de încãlzire
neconvenþionalã.

SIGURANÞA ÎN ªCOLI ESTE O PRIORITATE PENTRU AUTORITÃÞI
Primarul interimar,
Sorin Apostu, continuã
colaborarea cu
reprezentanþii Poliþiei, Jandarmeriei
ºi Inspectoratului Scolar în vederea
creºterii gradului de siguranþã
în ºcoli.

În acest context, reprezentanþi ai
tuturor instituþiilor implicate în acest
proces s-au întâlnit la primãrie pentru
a purta discuþii pe marginea Protocolului de colaborare pentru asigurarea climatului de siguranþã civicã în
zona unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar.
În urma discuþiilor, s-au trasat
urmãtoarele mãsuri pentru anul 2009:

z extinderea traseelor de patrulare
asupra mai multor unitãþi de învãþãmânt;
z conceperea unei strategii de
combatere a violenþei în fiecare unitate
ºcolarã;
z instalarea de sisteme de supraveghere video la intrãrile în toate
ºcolile din judeþ;
z reluarea proiectului de voluntariat pentru elevii care doresc sã înveþe
ce înseamnã sã fii poliþist într-o comunitate localã.
Domnul primar Sorin Apostu a
propus ca mãsurã suplimentarã, instalarea unui buton de panicã, coordonat
de profesorul ºi de elevul de serviciu pe
ºcoalã, care sã activeze în mod automat
un apel la numãrul unic de urgenþã 112.
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ÎN ATENÞIA PROPRIETARILOR DE CÂINI
Primãria municipiului Cluj-Napoca
reaminteºte deþinãtorilor de câini de companie din clasa celor periculoºi, conform
Ordonanþei de Urgenþã 55/2002, actualizatã, cã au urmãtoarele obligaþii:
z sã înregistreze câinii la Asociaþia
Chinologicã Românã, afiliatã la Federaþia
Chinologicã Internaþionalã;
z sã inscripþioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în
imobil ori pe împrejmuirea aferentã
imobilului respectiv, avertismentul
“Câine periculos” sau, dupã caz,
“Câine agresiv”, printr-o plãcuþã
având dimensiunile de cel puþin
15x25 cm;
z sã depunã la sediul poliþiei în a
cãrei razã este situat imobilul în care
este deþinut câinele, o adeverinþã în
fotocopie, eliberatã de Asociaþia Chinologicã Românã, afiliatã la Federaþia
Chinologicã Internaþionalã, din care sã
rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevãzute de lege, precum ºi o
declaraþie pe propria rãspundere
cuprinzând urmãtoarele date: nu-

mãrul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip; efectuarea vaccinarii antirabice ºi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; efectuarea
sterilizãrii câinilor; existenþa unei asigurãri de rãspundere civilã pentru
eventualele pagube produse de câinii;
z sã anunþe, în termen de 48 de
ore, schimbarea domiciliului ºi înregistrarea câinelui la secþia de Poliþie la
care este arondatã noua adresã;
z sã declare la Poliþie, în termen de
48 de ore, pierderea sau decesul câinelui.
IMPORTANT!
Asociaþia Chinologicã Napoca, str
.Brassai, nr.16, telefon 0264-596.634, email office@achnapoca.org, adresa web:
www.achnapoca.org, program: marþi ºi
joi, orale 18.00 – 20.00.
Rase de câini declarate periculoase:
a) categoria I: câinii de luptã ºi de atac:
Pit Bull, Boerbull, Bandog ºi metiºii lor;
b) categoria a II-a: American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog
Argentinian, Mastino Napolitano, Fila

Rareº Niculescu,
europarlamentar

LINII NOI LA TRANSPORTUL
ÎN COMUN

Brazileiro, Mastiff, Ciobãnesc Caucazian,
Cane Corso ºi metiºii lor.
În Cluj-Napoca, accesul câinilor este
interzis în magazine, mijloace de transport în comun, sãli de spectacole ºi sport,
ºtranduri, parcuri ºi locuri de joacã pentru
copii (conform HCL 84/1996). Plimbarea

acestora pe domeniul public se poate face
numai dacã poartã botniþã ºi sunt legaþi în
lesã. De asemenea, însoþitorii trebuie sã
aibã asupra lor actul personal de identitate
ºi carnetul de sãnãtate al câinelui, o
mãturã micã, un fãraº, pungi PVC ºi
mãnuºi în vederea colectãrii dejecþiilor.

Desenul pe asfalt al copiilor
clujeni a fost omologat de
Academia Recordurilor Mondiale

ROMÂNIA AR PUTEA BENEFICIA DE FONDURI
SPORITE PENTRU REABILITAREA TERMICÃ
În dezbaterea Comisiei pentru
Dezvoltare Regionalã a Parlamentului
European a intrat recent propunerea de
Regulament prezentatã de Comisia
Europeanã privind “Investiþiile în eficienþa energeticã ºi în energiile regenerabile în locuinþe” (amendament la
Regulamentul nr. 1080/2006 privind
Fondul European de Dezvoltare Regionalã). Aceastã propunere de regulament prevede cã statele membre ale
Uniunii vor putea finanþa, din fondurile
structurale ºi de coeziune, programe de
lucrãri publice la scarã largã pentru
îmbunãtãþirea eficienþei energetice a
locuinþelor – reabilitarea termicã.
La propunerea Comisiei, aceste
programe ar urma sã fie destinate persoanelor cu venituri reduse. Pentru cã
nu existã o definiþie comunitarã în

SUBVENÞII RATUC
Programul de acordare a gratuitãþilor pe mijloacele de transport în comun, pentru pensionari, studenþi ºi
elevi, continua ºi în 2009. Beneficiarii
programului sunt pensionarii cu venituri
mai mici de 1.300 lei lunar, vârstnicii
peste 70 de ani indiferent de venitul
lunar, studenþii posesori de StudCard,
ISIC sau Euro 26, elevii ºi elevii sportivi.

aceastã privinþã, fiecare stat membru va
utiliza criteriile prevãzute de legislaþia
naþionalã.
Potrivit deputatului clujean în
Parlamentul European, Rareº Niculescu, pânã în prezent, proporþia finanþãrii eficienþei energetice în locuinþele
existente era limitatã la 2% din totalul
sumelor provenite de la Fondul European de Dezvoltare Regionalã, sume
insuficiente, având în vedere cã aproape
60% din fondul de locuinþe multietajate
din România necesitã lucrãri de reabilitare termicã, estimate la 1,3 miliarde
euro.
Dupã ce propunerea va obþine aprobarea Parlamentului European ºi a
Consiliului, restricþiile privind utilizarea
fondurilor europene pentru reabilitarea
termicã vor fi practic eliminate.

Întâlniri
consultative
cu privire
la prioritãþile
bugetului
local pentru
anul 2009
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Academia Recordurilor Mondiale a
omologat desenul pe asfalt realizat de
copii clujeni, cu ocazia zilei de 1 iunie,
anul trecut, ocazie cu care peste 1.500 de
copii ºi 150 de voluntari au realizat un
desen pe asfalt de 6658 de metri pãtraþi, pe
ºoseaua de centurã B-dul Muncii.
Primãria Cluj-Napoca ºi FRCCF,
organizatorii avenimentului, au transmis
fotografiile pentru jurizare, pentru
omologare în Cartea Recordurilor prin
Guiness Book dar rãspunsul primit a fost
unul negativ, pe motiv cã „simt cã desenul
nu îndeplineºte anumite standarde calitative”.
Pe de altã parte, reprezentanþii
Academiei Mondiale a Recordurilor au
spus cã „recordurile din aceastã categorie
NU sunt jurizate precum un concurs de
artã; desenele trebuie sã întruneascã
condiþiile minime pentru un desen realizat de copii: sã aibã un subiect, sã fie usor
de executat (pentru a evita expunerile pre-

Primãria Cluj-Napoca
a organizat o serie de întâlniri cu
cetãþenii pentru a discuta pe marginea
prioritãþilor stabilite de municipalitate
pentru anul 2009 ºi întocmirea
bugetului local pe acest an.
Primarul interimar, Sorin Apostu,
viceprimarii Radu Moisin ºi Laszlo
Attila, consilieri locali ºi reprezentanþi

lungite în soare), inteligibil ºi cu scop
educativ. Considerãm cã TOATE aceste
condiþii au fost îndeplinite de desenul
Dumneavoastrã!”.
World Records Academy (Academia
Recordurilor Mondiale), cu sediul în
Miami, este cea mai mare organizaþie care
înregistreazã recorduri din toate domeniile, la nivel mondial. Este partener Google
News ºi membrã a prestigioasei National
Geographic Society. Din România au fost
omologate recordurile Nadiei Comãneci
(cele mai multe note de 10 la Olimpiada
de la Montreal), ale antrenorilor de gimnasticã Octavian Bellu ºi Mariana Bitang
(cei mai de succes antrenori din lume),
Palatul Parlamentului (cea mai mare, mai
grea ºi mai scumpã clãdire administrativã), Cleopatra Stratan (Cea Mai de
Succes tânãrã interpretã); cel mai lung
meci de baschet-Sibiu; cel mai mare
Balmos-Alba; cel mai lung Bulz-Covasna
etc.

Primãria Cluj-Napoca ºi RATUC au
decis permanentizarea liniilor de transport
introduse experimental la sfârºitul anului
trecut. Acestea sunt urmãtoarele:
24B, cartierul Gheorgheni - Polus
Center;
28B, Piaþa Mihai Viteazul - Polus
Center;
43P, cartierul Zorilor - Polus Center
42, Piaþa Mihai Viteazul - strada
Câmpului.

LINIA DE AUTOBUZE 36
Traseul liniei de autobuze 36, Piaþa
Mihai Viteazul – str. Traian Vuia, s-a scurtat începând cu data de 10 ianuarie 2009.
Astfel, pe aceastã linie se va circula doar
pânã la intersecþia strãzilor Plevnei ºi
Blajului. Odatã cu scurtarea traseului, se
desfiinþeazã staþia de oprire de pe strada
Traian Vuia (Dora).
Aceastã mãsurã a fost luatã ca urmare
a numeroaselor situaþii în care orarul
curselor nu a putut fi respectat din cauza
blocajelor în trafic la intersectia strãzilor
Branului cu Traian Vuia.
În orele de vârf (5.00 - 8.30; 12.30 18.00; 20.30 - 23.00), linia de autobuz 36
devine 36B ºi va circula pe un traseu prelungit, pânã pe strada Bãrc la intersecþia cu
strada Cãpitan Grigore Ignat.
Orarul plecãrilor pe liniile 36 ºi 36B
rãmâne nemodificat.

LINIA DE AUTOBUZE 52
O altã linie de autobuze care are
traseul modificat este linia 52, care a fost
prelungit pânã la intersecþia strãzii Plevnei
cu strada Blajului, pentru a veni în sprijinul
locuitorilor din noul ansamblu de locuinþe
construit de primãrie.
Linia 52 va funcþiona dupã urmãtorul
program:
Plecãri din Bucium:
5.05 - 5.26 - 5.50 - 6.16 - 6.35 - 7.00 7.24 - 7.45 - 8.10 - 8.35;
12.24 - 12.50 - 13.15 - 13.37 - 14.05 14.30 - 14.55 - 15.20 - 15.45 - 16.10 - 16.35
- 17.00;
20.30 - 21.37.
Plecãri din Plevnei:
5.10 - 5.35 - 5.55 - 6.20 - 6.45 - 7.07 7.32 - 7.57 - 8.20;
12.40 - 13.00 - 13.25 - 13.50 - 14.10 14.40 - 15.05 - 15.30 - 15.55 - 16.20;
16.45 - 17.10;
21.02 - 22.10.

LINIA DE AUTOBUZE 47 ºI 47B
ai regiilor autonome (RATUC, ºi RAT)
s-au întâlnit cu cetãþeni din toate
cartierele oraºului ºi au preluat
problemele cu care se confruntã
aceºtia, pe cartiere.
Cele mai multe probleme ridicate au
vizat iluminatul public, locurile de parcare, valoarea facturilor la încãlzire,
starea strãzilor etc.

Ca urmare a finalizãrii lucrãrilor edilitar gospodãreºti de pe str. Jiului, începând
cu data de 12 ianuarie 2009, traseul liniilor
de autobuze 47 ºi 47B a revit la cel iniþial,
pe strãzile Jiului ºi Harghita.
Pentru o mai bunã deservire a locuitorilor strãzilor Jiului, Harghita, Meºterul
Manole ºi Ion Oargã, s-a introdus pe str.
Jiului o staþie suplimentarã la intersecþia cu
str. Harghita.
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Taxe ºi Impozite

Cluj-Napoca

Calendarul taxelor ºi impozitelor locale 2009
Primãria Cluj-Napoca anunþã contribuabilii clujeni calendarul achitãrii
taxelor ºi impozitelor locale, gestionate
de Direcþia de impozite ºi taxe locale,
care este urmãtorul:
z anual, în douã rate, pânã la 31
martie ºi 30 septembrie, inclusiv, pentru urmãtoarele tipuri de impozite:
impozitul/taxa pe clãdiri, impozitul/
taxa pe teren, impozitul pe mijloacele
de transport, impozitul pe mijloacele
de transport marfã > 12 t;
z anual, în patru rate egale, 15
martie, 15 iunie, 15 seprembrie ºi 15
noiembrie, inclusiv, pentru taxa de
afiºaj firmã/panouri;
z unic, pânã la 31 martie, pentru
taxa pe vehiculele lente.
Pentru plata integralã a impozitului
pe clãdiri, a impozitului pe teren ºi a
impozitului pe mijloacele de transport,
achitatã pânã la 31 martie 2009, se
acordã o bonificaþie de 10%.
Impozitul pe clãdiri, teren, mijloacele de transport de pânã la 50 lei
inclusiv, se plateºte integral pânã la

primul termen de platã. Neachitarea la
termen a impozitelor/taxelor locale
implicã calculul de majorãri de
întârziere în cuantum de 0,1% pe zi.
Cuantumul taxelor ºi impozitelor
locale este stabilit de HCL 414/2008,
textul integral al acestei hotãrâri este
disponibil la http://taxe.primariaclujnapoca.ro/informatii.php.
Taxele ºi impozitele locale pot fi
achitate:
z la ghiºeele din P-þa Unirii nr.1,
cam.15, dupã urmãtorul program:
- luni, marþi, miercuri, vineri 8.30
– 16.30
- joi 8.30 – 18.30
z la primãria Mãnãºtur - str.Ion
Meºter nr.12:
- luni, marþi, miercuri 8.00 – 15.30
- joi 8.00 – 17.30
- vineri 8.00 – 14.30
z la primãria Mãrãºti - str.Fabricii
nr.4 ºi la primãria Iris - P-þa
K.Liebneck nr.7-8:
- luni, marþi, miercuri 8.00 – 14.30
- joi 8.00 – 16.00

- vineri 8.00 – 13.00.
z la primãria Someºeni - str.Traian
Vuia nr.41:
- luni, marþi, miercuri 8.30 – 14.00
- joi 8.30 – 15.30
- vineri 8.30 – 12.30.
Persoanele fizice mai pot achita
impozitele ºi taxele locale menþionate
ºi la oficiile postale de pe raza municipiului Cluj-Napoca: O.P.1 - str. R.

Ferdinand 33, O.P.2 - str. Republicii
109, O.P.3 - str. 21 Decembrie 51,
O.P.4 - str. P.Maior 6-8, O.P.5 - str. G.
Enescu 2-4, O.P.6 - str. Pasteur 56-60,
O.P.7 - str. Moþilor 98, O.P.8 - str.
Traian Vuia 62, O.P.9 - str. Detunata 1,
O.P.11 – P-ta Gãrii 3, O.P.12 - Calea
Floreºti 62, O.P.13 – P-þa Mãrãºti 3,
O.P.15 - str. Izlazului 18, O.P.16 - str.
Aurel Vlaicu 3, O.P.POLUS, O.P.9 –

Ghiseu nr.1 - str. Al. Vaida Voievod incinta Iulius Mall.
Plata se poate face ºi prin ordine de
platã/mandate poºtale:
Beneficiar: Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca,
Cod de inregistrare fiscala: 4305857,
Trezoreria Cluj.

Situaþia încasãrii taxelor ºi impozitelor locale în 2008
Situaþia încasãrii taxelor ºi impozitelor locale pe anul 2008, de la perosane fizice ºi de la persoane juridice, este urmãtoarea:
Persoane fizice: 90 % (19.704.658 lei încasat din 21.894.990 debit), astfel:
z impozitul pe teren: 93% (2.060.017 lei încasat din 2.204.311 lei debit)
z impozitul pe clãdiri: 94% (11.818.749 lei încasat din 12.564.918 lei debit)
z impozit pe mijloacele auto: 82% (5.825.892 lei încasat din 7.125.761 lei
debit)

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice: 93 % (38.740.542
lei încasaþi din 41.642.174 lei debit),
astfel:
z impozitul pe teren: 99%
(1.963.274 lei încasat din 1.988.707 lei
debit)
z impozitul pe clãdiri: 95%
(29.109.768 lei încasat din 30.747.566
lei debit)
z impozit pe mijloacele auto: 88%
(6.085.977 lei încasat din 6.917.633 lei
debit)
z impozit pe mijloace auto grele:
80% (1.581.523 lei încasat din
1.988.268 lei debit
(TABEL 2)

Principala greutate în realizarea veniturilor din sumele
restante este identificarea domiciliilor rãuplatnicilor datoritã
neactualizãrii informaþiilor de
domiciliu la evidenþa populaþiei.
Realizarea veniturilor din
sumele curente în anul 2007 este
de 95% (din total an), faþã de 93%
in anul 2008 dar cu sume absolute
în anul 2008 încasate mai mult cu
8.992.712 lei faþã de anul 2007.
încasarea mai mare din 2008 se
datoreazã sumelor atrase suplimentar de peste 10 milioane lei.

Executare
silitã
Prin modalitãþi de executare
silitã, în 2008, s-au recuperat creanþe din impozite ºi taxe în valoare de 3.772.336 lei, ºi creanþe
din amenzi în valoare de 1.720.945
lei.

Realizarea veniturilor din
sumele curente în anul 2007 precum ºi în anul 2008 este de 90%
(din total an) în condiþiile în
care, în anul 2008, nivelul
impozitelor a fost similar anului
2007, la nivelul minim stipulat
în lege.
În vederea realizãrii veniturilor din sumele restante, în
cursul anului 2008 s-au emis ºi
expediat 11.220 de înºtiinþãri de
platã în valoare totalã de 1.758.837
lei.
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Pe scurt

Cluj-Napoca

2008 ÎN CIFRE
EVIDENÞA PERSOANEI
STARE CIVILÃ
z 111 schimbãri de nume pe cale
administrativã,
z 5.492 acte de naºtere,
z 2.497 acte de cãsãtorie
z 3.941 acte de deces,
z 1617 dispoziþii pentru acordarea
sprijinului financiar la constituirea
familiei ;
z 3.225 dispoziþii pentru acordarea
trusoului pentru nou-nãscuti
z 22 acþiuni în instanþã având ca
obiect adopþii.

REABILITARE
IMOBILE

z 3.354 persoane luate în evidenþã, din care:
- 3.059 persoane la naºtere,
- 251 persoane la restabilirea domiciliului
- 44 persoane la dobândirea cetãþeniei,
z 4.072 decese
z 38.758 cãrþi de identitate eliberate, din care:
- 2.578 cãrþi de identitate provizorii
- 3.421 persoanelor intre 14-18 ani,
- 38 pentru persoanele de peste 18 ani
- 7.473 acte de identitate la expirarea valabilitãþii,
- 1.467 la schimbarea numelui
- 2.059 la schimbarea denumirii strãzilor sau renumerotare,
- 10.108 la schimbarea domiciliului,
- 3.793 în locul celor pierdute,
- 241 în locul celor furate
- 495 în locul celor deteriorate sau distruse,
- 153 prin procurã specialã,
- 90 la reºedinþã, iar diferenta alte cazuri.
z 19.271 vize de reºedinþã din care 18.121 dintr-o localitate în alta.

z întreþinerea ºi reparaþia a
118 imobile, 5.198.185 lei
z refaþadizarea a 21 imobile
din centrul oraºului, 2.567.405 lei
z reparaþii la 95 ºcoli,
14.983.015 lei
z reabilitarea termicã a 11
blocuri, 3.659.712 lei

z 154,7 milioane de lei cheltuiþi pentru infrastructura stradalã
z 188 strãzi asfaltate
z 100 alei ºi trotuare modernizate
INFRASTRUCTURA STRADALÃ
z 2 poduri construite

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI

z 950 indicatoare rutiere;
z 138 mp plãcuþe cu denumirea strãzii
z 273 numere poºtale
z 30.000mp marcaje rutiere longitudinale,
z 12.000mp marcaje rutiere transversale,
z 500 stâlpiºori de protecþie,
z 300 garduleþe de protecþie,
z 100 ml balustrade de protecþie,
z 1.740.000 lei pentru semaforizarea unor intersecþii ºi instituirea undei verzi
z 1.200.000 lei pentru întreþinerea dispozitivelor de semnalizare rutierã

DIRECÞIA
z 160 beneficiari, 231.148 lei, ajutorul social
z 29.528 beneficiari ajutor încãlzire în valoare
DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ
de 12.344.347 lei
z 14.360 agent termic, în valoare de 6.145.655 lei
z 14.770 gaze naturale, în valoare de 6.191.802 lei
z 398 lemne, cãrbuni, în valoare de 6.890 lei
z 292 beneficiari hranã la cantinã
z 732 ONG-uri beneficiare de sprijin financiar în valoare de 763.090 lei
z 537 îngrijitori la domiciliu
z 871 asistenþi personali
z 3.500 benficiari de transport special pentru perosane cu dizabilitãþi
z 48.473 beneficiari de tarnsport gratuit pe mijloacele de transport în comun
z 10.000 pachete de sãrbãtori

www.primariaclujnapoca.ro

PROTECÞIA MEDIULUI
z 31.875.232 lei pentru activitãþi de:
- salubrizarea stradalã;
- deszãpezirea;
- delcolmatare ºi întreþinere a cursurilor de apã ºi rigole;
- întreþinere, reparare, supraveghere ºi conservare a
fântânilor artezieneºi ciºmelelor;
- amplasarea ºi vidanjarea toaletelor ecologice;
- ridicãri auto abandonate pe domeniul public;
- deratizare, dezinsecþie ºi dezinfectie a domeniului public
ºi unitãþilor de învãtãmînt preºcolare ºi preuniversitare;
- întreþinere ºi tratare a cîinilor comunitari;
- amenajarea ºi modernizarea a 65 puncte gospodãreºti.
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URBANISM
z 2.176 autorizaþii de construire
z 161 autorizaþii de desfiinþare
z 910 certificate de atestare a construcþiei
z 5.709 certificate de urbanism
z 2.627 acorduri unice

z 4.481.414,53 lei pentru
amenajarea Pieþei Avram Iancu
z 168.321,15 lei reamplasare
«Lupa Capitolina»
z 207.776 lei amenajare fântâna Eroilor
z 240.975 lei proiectare
casetarea paraului Calvaria
z 202.300 lei proiectare consolidare teren zona Colina
z 108.660,09 lei proiectare
restaurare grup statuar „Matei
Corvin”

CULTURÃ, SPORT,
SÃNÃTATE, ONG

z 5.150.000 lei pentru activitãþi din domeniul universitare
ºi preuniversitar
z 1.520.000 lei pentru culte
z 11.915.105 lei pentru activitãþile sportive
z 8.185.000 lei investiþi în modernizarea a 39 unitãþi medicale
z 419.812 lei pentru evenimente anuale, aniversare
z 1.037.500 lei pentru instituþii de culturã
z 1.073.000 lei pentru activitãþi medicale ºi sociale realizate de ONG-uri
z 137.600 lei pentru editarea unor reviste de culturã
z 132.000 lei pentru organizatii studenþeºti ºi de tineret
z 733.531 lei pentru activitãþi culturale desfãºurate de ONG-uri

PROIECTE
POLIÞIE
z 183 poliþiºti comunitari
z 130.000 acþiuni de verificare
z 21.112 sesizãri primite
z 20.392 sesizãri soluþionate,
720 în curs de soluþionare
z 52.319 sancþiuni încheiate
z 1.738.224 lei încasaþi din sancþiuni
z 4.000 maºini ridicate
z 2.500 roþi blocate

PATRIMONIU

z 647 autorizaþii de persoanã fizicã ºi asociaþie familialã
z 2.200 vize autorizaþii de persoanã fizicã
z 66 ordine de atribuire în proprietate a terenului în baza art. 36 din Legea
18/1991,
z 909 autorizaþii ºi orare de funcþionare
z 60.948 lei încasaþi din taxa de vizã anualã a agenþilor economici cu activitãþi
de alimentaþie publicã
z 2.500.012,58 lei încasaþi din închiriere teren pentru gherete
z 1.640 locuinþe fond de stat din care 271 apartamente în 25 de blocuri noi
z 620 spaþii cu altã destinaþie
z 595 solicitãri locuinþe din fondul locativ de stat
z 975 anchete sociale la solicitanþii de locuinþe cu dosar complet
z 25 dosare pentru obþinerea unei subvenþii de la bugetul de stat în vederea
construirii de locuinþe
z 274 repartizãri de locuinþe
z 551 dosare soluþionate pe baza legii 10/2001
z 124 procese verbale de punere în posesie imobile restituite
z 16 spaþii comerciale vândute la licitaþie.

2008 ÎN CIFRE
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MÃSURI SPECIALE PENTRU
REABILITAREA TERMICÃ A BLOCURILOR
La sfârºitul anului 2008, Guvernul a
luat o serie de mãsuri speciale în ceea ce
priveºte programul de reabilitare termicã
a blocurilor.
Modificarile legislative sunt menite a
conduce la economii semnificative de
fonduri ºi timp, prin realizarea unui singur audit ºi proiect tehnic pentru toate
blocurile executate dupã acelaºi tip de
proiect. Autoritãþile locale vor avea un
grad mai mare de implicare în proiect
prin inventarierea blocurilor de locuinþe
ºi realizarea de previziuni bugetare la
nivel local, pe baza cãrora se va fundamenta necesarul de fonduri de la bugetul
de stat, pe mai mulþi ani.
De asemenea, se va elimina utilizarea
de fonduri fãrã finalitate, folosite pânã
acum pentru elaborarea auditului energetic ºi a proiectului tehnic, fãrã a fi
urmate de realizarea etapei de execuþie a
lucrãrilor de reabilitare termicã.
În baza proiectul tip elaborat, asociaþia de proprietari se va putea înscrie în

program direct în etapa de execuþie a
lucrãrilor de reabilitare termicã, cunoscând încã de la început valoarea acestor
lucrãri. Asociaþiile de proprietari vor
putea folosi auditul ºi proiectul tehnic
tipizat, în cazul în care doresc sã realizeze
reabilitarea termicã a blocurilor din fonduri proprii, în afara programului.

Mãsurile de intervenþie la nivelul
blocului vor fi extinse la:
z închiderea balcoanelor/logiilor cu
tâmplãrie performantã energetic,
z intervenþii la parapeþii balcoanelor
ºi la alte elemente de construcþie ale
clãdirii,
z înlocuirea conductelor de distribuþie pe orizontalã ºi verticalã, a armãturilor cu pierderi,
z repararea/înlocuirea coºurilor/canalelor de fum,
z repararea/înlocuirea cazanelor/arzãtoarelor ce constituie pãrþi comune ale
blocului de locuinþe-condominiu.

Drepturile proprietarilor, conform Legii
nr. 230/2007 ºi a Normelor Metodologice
aprobate prin HG nr. 1588/2007
1. Proprietarii membri ai asociaþiei de
proprietari au dreptul sã participe, cu drept
de vot, la adunarea generalã a proprietarilor,
sã îºi înscrie candidatura, sã candideze, sã
aleagã ºi sã fie aleºi în structura organizatoricã
a asociaþiei de proprietari. Pentru a beneficia
de dreptul de a fi ales, persoana în cauza trebuie sa aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
2. Proprietarii membri ai asociaþiei de
proprietari au dreptul sã cunoascã toate
aspectele ce þin de activitatea asociaþiei ºi sã
aibã acces, la cerere, la orice document al
acesteia;
3. Proprietarii pot aduce îmbunãtãþiri sau
modificãri proprietãþii lor individuale, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la
autorizarea de cãtre autoritatea publicã localã
a modificãrilor constructive, fãrã a pune în
pericol integritatea structuralã a clãdirii sau ale
altor proprietãþi individuale. Proprietarii nu
pot schimba aspectul sau destinaþia proprietãþii comune fãrã a obþine mai întâi acceptul
din partea asociaþiei de proprietari;
4. Zidurile dintre apartamentele sau
spaþiile alãturate, care nu fac parte din structura de rezistenþã a clãdirii ºi din proprietatea
comunã, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spaþiilor
respective, pe baza autorizaþiei de modificare
a construcþiei, eliberatã de autoritatea publicã
localã ºi cu înºtiinþarea asociaþiei. Zidurile
dintre apartamente sau spaþii ºi proprietatea

Factura la
încãlzire este
cu 42% mai
micã dupa
reabilitarea
blocului

comunã care nu fac parte din structura de
rezistenþã a clãdirii pot fi reamplasate numai
prin modificarea acordului de asociere, în
baza hotãrârii majoritãþii proprietarilor ºi a
autorizaþiei de modificare a construcþiei, eliberatã de autoritatea publicã localã;
5. Veniturile obþinute din exploatarea
proprietãþii comune aparþin asociaþiei de proprietari. Aceste venituri alimenteazã fondurile speciale ale asociaþiei de proprietari
pentru reparaþii ºi investiþii cu privire la proprietatea comunã ºi nu se plãtesc proprietarilor;
6. Proprietarii membri ai asociaþiei de
proprietari au dreptul sã primeascã explicaþii
cu privire la calculul cotei de contribuþie la
cheltuielile asociaþiei de proprietari ºi, eventual, sã le conteste la preºedintele asociaþiei de
proprietari, în termen de 10 zile de la afiºarea
listei de platã. Preºedintele asociaþiei de proprietari este obligat sã rãspundã la contestaþie
în termen de 7 zile;
7. Proprietarii membri ai asociaþiei de
proprietari au dreptul sã foloseascã pãrþile
comune de construcþii ºi instalaþii ale condominiului conform destinaþiei pentru care au
fost construite;
8. Proprietarii membri ai asociaþiei de
proprietari au dreptul sã îºi închirieze proprietatea, fãrã a fi afectate exercitarea drepturilor ºi îndeplinirea responsabilitãþilor
legate de asociaþia de proprietari.

Bucegi 13
ÎNAINTE

DUPÃ

Obligaþiile proprietarilor,conform Legii nr. 230/2007
ºi a Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 1588/2007
1. Proprietarul este obligat sã menþinã
proprietatea sa individualã, apartament sau
spaþiu cu altã destinaþie decât aceea de
locuinþã, în stare bunã, pe propria cheltuialã.
Niciun proprietar nu poate încãlca, afecta
sau prejudicia dreptul de proprietate
comunã sau individualã a celorlalþi proprietari din condominiu;
2. Cu un preaviz de 5 zile, proprietarul
este obligat sã accepte intrarea în apartamentul ori în spaþiul sãu al unui delegat al asociaþiei, atunci când este necesar sã se
inspecteze, sã se repare ori sã se înlocuiascã
elemente din proprietatea comunã, la care se
poate avea acces numai din respectivul
apartament sau spaþiu. Fac excepþie cazurile
de urgenþã, când accesul se poate face fãrã
preaviz;
3. Proprietarul este obligat sã ia mãsuri, în
cadrul asociaþiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termicã, precum ºi pentru
creºterea performanþei energetice a clãdirii,
dupã caz, potrivit prevederilor legale, ºi sã
achite cota-parte din costurile aferente.
Indiferent de natura intervenþiilor, se va avea în
vedere menþinerea aspectului armonios ºi unitar al întregii clãdiri. În clãdirile afectate de
seisme, proprietarii au obligaþia de a lua de
urgenþã mãsuri pentru consolidare, cu sprijinul autoritãþii publice locale sau centrale, conform prevederilor legale în vigoare; lucrãrile de
reparaþii, intervenþii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;

4. Dacã proprietarul unui apartament/
spaþiu sau oricare altã persoanã care acþioneazã în numele sãu provoacã daune oricãrei
pãrþi din proprietatea comunã sau unui alt
apartament ori spaþiu, respectivul proprietar
sau respectiva persoanã are obligaþia sã repare
stricãciunile ori sã plãteascã cheltuielile pentru lucrãrile de reparaþii;
5. În cazul în care în clãdirile de locuinþe
unul dintre proprietari sau chiriaºi împiedicã,
cu bunã-ºtiinþã ºi sub orice formã, folosirea
normalã a clãdirii de locuit, creând prejudicii
celorlalþi proprietari ori chiriaºi, dupã caz,
proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanþei sã hotãrascã mãsurile
pentru folosirea normalã a clãdirii, precum ºi
plata daunelor;
6. Proprietarii care îºi înstrãineazã apartamentele sau spaþiile cu altã destinaþie decât
aceea de locuinþã sunt obligaþi ca la
întocmirea formelor de înstrãinare sã facã
dovada achitãrii la zi a cotelor de contribuþie
la cheltuielile asociaþiei de proprietari. În cazul
existenþei unor datorii cãtre asociaþia de proprietari, înstrãinarea proprietãþii se poate face
numai dacã se introduce în contract o clauzã
privitoare la preluarea datoriilor de cãtre
cumpãrãtor;
7. Notarii publici nu vor autentifica
actele de înstrãinare fãrã o adeverinþã din
partea asociaþiei de proprietari, care sã
reprezinte dovada achitãrii la zi a cotelor de
contribuþie la cheltuielile asociaþiei de proprietari, eliberatã în original sub semnãtura

preºedintelui ºi a administratorului asociaþiei de proprietari, cu precizarea numelui
ºi prenumelui acestora ºi cu ºtampila asociaþiei de proprietari. Actele de înstrãinare
încheiate cu nerespectarea acestei obligaþii
sunt nule de drept;
8. Proprietarul are obligaþia ca la
dobândirea proprietãþii, sã depunã în copie, la
asociaþie, actul de proprietate;
9. Modificarea instalaþiilor de distribuþie a
utilitãþilor în interiorul unui condominiu sau al
unui apartament din cadrul unui condominiu
se face numai în condiþiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul
utilitãþii, în care se aratã efectele modificãrii
instalaþiei respective. Pe baza acestui referat,
comitetul executiv va hotãrî asupra efectuãrii
modificãrii. În cazul producerii locale, la nivel
de condominiu, a energiei termice ºi a apei
calde de consum, nu este necesar referatul
tehnic menþionat;
10. Proprietarul are obligaþia sã contribuie la constituirea mijloacelor bãneºti ºi
materiale ale asociaþiei ºi sã achite în termenul
stabilit cota de contribuþie care îi revine în
cadrul cheltuielilor asociaþiei de proprietari;
11. În cazul spaþiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar,
raporturile de coproprietate vor fi reglementate potrivit dreptului comun;
12. Nu pot ocupa funcþii în comitetul
executiv ºi în comisia de cenzori membri
având grade de rudenie, pânã la gradul al 4-lea
inclusiv.

O nouã sesiune de atestare a administratorilor de imobile – persoane fizice
În data de 31.10.2008 a avut loc la sediul
Primãriei din str. Moþilor nr. 1-3 o nouã sesiune
de atestare a administratorilor de imobile - persoane fizice, în conformitate cu prevederile
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
230/2007 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea asociaþiilor de proprietari (aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 1588/2007) ºi ale

Hotãrârii Consiliului Local nr. 111/2008. În vederea atestãrii, la nivelul compartimentului specializat în relaþia cu asociaþiile de proprietari au
fost acceptate dosarele a 30 candidaþi, astfel: 11
persoane - neprezentate în sesiunea iulie; 9 persoane - declarate respinse la sesiunea iulie; 10
persoane - înscrise în perioada augustoctombrie.

La examenul de verificare a cunoºtinþelor
s-au prezentat 24 persoane. Au fost declaraþi
admiºi candidaþii care au obþinut cel puþin 70 de
puncte din 100, respectiv 18 persoane.
Lista administratorilor atestaþi
în sesiunea octombrie 2008
zBurzo Gavril
zHagea Marioara Neluþa

AªTEPTÃM SUGESTII DIN PARTEA ASOCIAÞIILOR DE PROPRIETARI
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zMeseºan Elvira
zTolan Florin Constantin
zZsigmond Andreea Rebeka
zPerºa Ana
zBlaga Iuliana Raluca
zNaºca Alexandru
zPãun Adrian
zIakab Santo Ioan

BIROUL MASS-MEDIA,
CAMERA 50, MOÞILOR 3

zMolnar Elisaveta
zNagy Claudiu
zRusz Timea Eva
zÞãranu Mariana
zVana Andreea Ioana
zVanea Antoaneta Ioana
zVincze Terezia
zRad Nicoleta Daniela
Urmãtoarea sesiune de atestare a administratorilor de imobile se preconizeazã a se organiza la finele lunii februarie 2009, în funcþie de
numãrul cererilor depuse în acest sens.
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LAUREAÞII SPORTULUI CLUJEAN 2008
ANA MARIA PAVAL – lupte libere
feminine, legitimatã la CSM ClujNapoca
z locul V – Jocurile Olimpice – Beijing;
z locul V – Campionatul Mondial –
Tokyo;
z locul I – Campionat Naþional
Senioare.
ANTONIO BUCI – haltere, legitimat
la CSM Cluj-N
Napoca
z locul IV – Jocurile Olimpice – Beijing;
z 3 locuri I – Campionatul Juniori I;
z 3 locuri I – Campionatul Naþional de
Seniori;
z 5 Recorduri Naþionale Juniori I
IOANA ALUAS-D
DINEA – judo, legitimatã la U ºi CSM Cluj-N
Napoca
z locul III – Campionatele Europene
Seniori-Lisabona;
z locul I – Campionatul Naþional;
z locul V – Cupa Mondialã- Budapesta;
z locul VII – Olimpik Ranking
RARES CHINTOAN – lupte libere,
legitimat la CSM Cluj-N
Napoca
z locul III – Campionatele Europene
Seniori Tampere – Finlanda
z participant la Jocurile Olimpice
Beijing
FLORINA BARSAN ºi ANI SENOCICO MIHAELA – handbal, legitimate
la U Cluj-N
Napoca
z locul VII – Jocurile Olimpice – Beijing;
z Florina Bârsan locul V – Campionatul
European
GORCIOAIA ANDREI ºi CIOARA
VASILE – rugby, legitimaþi la
U Cluj-N
Napoca

z locul I – Campionatul European de
Juniori I – Grupa a-II-a
DORINA PAUNA – fotbal-ttenis, legitimatã la F.C. Rãzvan Cluj-N
Napoca
z 3 locuri III – Campionatul Mondial
Cehia
FLORINA-A
ANDREEA CATUNA –
judo, legitimatã la U ºi la CSM
Cluj-N
Napoca
z locul I – Campionatul European
„U23” Zagreb - Croatia;
z locul V – Cupa Mondialã – Bucureºti;
z locul V – Cupa Mondialã – Sofia;
z locul III – Turneul Internaþional
Germania;
z locul II – Turneul Internaþional
Elveþia;
z locul I – Cupa României;
z locul II – Campionatul Naþional;
z locul I – Campionatul Naþional
„U23”;
z locul I – Campionatul Naþional
Juniori I;
z locul III – Campionatul Naþionat
Seniori.
CARMEN IONELA BOGDAN –
judo, legitimatã la U ºi la
CSM Cluj-N
Napoca
z locul III – Cupa Mondialã – Roma;
z locul II – Cupa Mondialã
–Bucureºti;
z locul I – Campionatul Naþional
Seniori;
z locul III – Campionatul Naþional
Seniori;
z locul I – Turneu Internaþional
Germania.

Ani Mihaela Senocico ºi Florina Bârsan

OANA CORINA CAPRIORIU –
judo, legitimatã la U ºi la CSM ClujNapoca
z locul III – Cupa Mondialã –
Hamburg;
z locul I – Campionatul Naþiona
„U23”;
z locul I – Campionatul Naþional
Seniori;
z locul I – Campionatul Naþional
„U23”;
z locul I – Campionatul Naþional
Juniori I.
BIANCA PANTEL – taekwondo I.T.F,
legitimatã la CS Kameleon Cluj-N
Napoca
z 3 locuri III – Campionatul European
Seniori –Polonia:
z locul III – Cupa Mondialã Italia;
z locul I – Campionatul Naþional
Seniori.
COSMIN OPRESCU – taekwondo
I.T.F, legitimat la CS Ardealul ClujNapoca
z locul I, IV ºi VI – Campionatul
European Polonia;
z locul I – Cupa Mondialã Italia;
z locul I – Campionatul Naþional;
z locul II – Campionatul Naþional (Tull);
z locul II – Campionatul Naþional
(Tehn. Speciale)
KERTESZ ROBERT – karate W.K.C,
legitimat la CSU Politehnica ClujNapoca
z locul I – Campionatul Mondial –
cadeþi;
z locul II – Campionatul Mondial –
juniori;
z locul II – Campionatul European –
seniori;
z locul I – Campionatul Naþiona – cadeti;
z locul I – Campionatul Naþional –
seniori.
LIVIU DODOC – karate W.K.C, legitimat la CSU Politehnica Cluj-N
Napoca
z locul I – Campionatul Mondial
Juniori – Kata-individual;
z locul II – Campionatul Mondial
Juniori – Kata-echipe;
z locul II – Campionatul European
Seniori Kumite-echipe ºi Kumite Ryu;
z locul III – Campionatul European
Seniori Kumite-individual;
z locul II – Campionatul Naþional
Seniori –Kumite, Kata- Sotok ºi Kata
Wodo-Ryu.

Florin Berceanu, Antonio Buci, Ana Maria Pavãl, Sorin Apostu
PREMIUL SPECIAL PENTRU
PERSOANE CU DIZABILITÃÞI!
BOBI SIMION, PETRU IFROSA ºi
DACIAN MAKSZIN – tenis de masã,
sportivi la CS Lamont
Cluj-N
Napoca
Turneul Internaþional Insula Margareta Venezuela:
z locul I – Simplu Bobi Simion
z locul I – Dublu Bobi Simion
z locul II – Simplu Ifosa Petru
z locul II – Dublu Ifosa Petru
z locul II – Dublu Dacian Makszin

PREMIILE DE EXCELENÞÃ 2008
ANTRENORUL ANULUI FLORIN BERCEAN
z antrenorul european al anului 2008 la
judo feminin
MANAGERUL ANULUI – IULIU
MURESAN
z preºedinte CFR1907 – Campioanã a
României, câºtigãtoarea Cupei României
ºi participantã în Liga Campionilor
Europeni
ECHIPA ANULUI – masculin – CFR
1907
z Campioanã a României, câºtigãtoare a
Cupei României ºi participantã în Liga
Campionilor Europeni

ECHIPA ANULUI – feminin – CF
CLUJANA
z Campionã a României, câºtigãtoare a
Cupei României ºi participantã în Liga
Campionilor Europeni
REVELAÞIA ANULUI – U-H
Handbal
TRANSILVANIA
z promovare în Liga Naþionalã, evoluþie
remarcabilã în turul Campionatului Liga
Naþionalã
CEA MAI IUBITA ECHIPA –
U-M
MOBITELCO
z Vicecampioanã a României, participantã în Cupele Europene
FAIR PLAY – TAB BALDWIN
z antrenor al echipei U-Mobitelco,
Vicecampionã a României
SPERANTA SPORTULUI CLUJEAN – CARINA MACAVEI
z 2 recorduri naþionale,
z 11 medalii naþionale,
z 2 medalii de aur la Concursul Tãrilor
Central-Europene PRAGA
FOTOREPOTERUL ANULUI –
THOMAS CÂMPEAN
PREMIU pentru contribuþia adusã la
promovarea sportului clujean – OVIDIU BLAG – NCN
PREMIU pentru sprijinul acordat
sportului clujean:
z Primãria ºi Consiliul Local ClujNapoca
z Consiliul Judeþean Cluj

Gala de Decernare a Premiilor pentru Implicare în Comunitate
La sfârºitul anului 2008, Centrul de Voluntariat Cluj a organizat cea de-a
IX-a ediþie a Galei de decernare a premiilor pentru implicare în comunitare, eveniment
destinat voluntarilor ºi organizaþiilor neguvernamentale
CÂªTIGÃTORII
CELOR 15 CATEGORII SUNT:
z Raluca Danes - World Vision
VOLUNTARUL JUNIOR
z Monica Munteanu - Asociaþia
pentu ajutorarea ºi Protejarea
Handicapaþilor Neuro-Psihici
VOLUNTARUL SENIOR
z Alin Vaida VOLUNTARUL ANULUI
categoria civic
z Miriam Strunge - Fundaþia
Românã pentru Copil
Comunitate ºi Familie

VOLUNTARUL ANULUI –
categoria social
z Groller Geza - Clubul de
Cicloturism Napoca
VOLUNTARUL ANULUI –
categoria ecologic
z Bibloteca Judeþeanã Cluj –
INSTITUÞIA ANULUI
z Fundaþia Estuar- Centrul
Social Cluj – ORGANIZAÞIA
ANULUI
z Junior Summer University 2008
– GRUPUL DE VOLUNTARI
AL ANULUI – categoria cultural
z „Mari ºi Mici, Mari Amici” Asociatia Preventis
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GRUPUL DE VOLUNTARI
AL ANULUI – categoria social
z BRD Groupe Societe Generale –
GRUPUL DE VOLUNTARI AL
ANULUI – categoria civic
z Ziua de Cluj - INSTITUÞIA
DE PRESÃ A ANULUI
z Mihai Tãtaru - Radio Renaºterea
JURNALISTUL ANULUI
zKatie Rizvi - Organziaþia Little People
COORDONATORUL DE
VOLUNTARI AL ANULUI
z CD al ASTRU Cluj – CONSILIUL DIRECTOR AL ANULUI
z Nokia – FINANÞATORUL
ANULUI

Reprezentant Nokia

www.primariaclujnapoca.ro
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PRIORITÃÞI 2009

Gradiniþa Floare de Iris

z Finalizarea programelor de modernizare a strãzilor din cele douã programe
”288 strãzi” ºi ”100 strãzi”, asfaltarea a 100 de alei ºi trotuare între
blocuri;
z Finalizarea programului ISPA de modernizare a reþelei apã-canal;
z Continuarea lucrãrilor la cartierele Lombului ºi Tineretului; demararea, cu
sprijin guvernamental, a unui program pentru construirea de locuinþe ieftine
pentru tineri;
z Continuarea programului de construire a unor noi clãdiri pentru grãdiniþe
ºi ºcoli;
z Continuarea programului de acordare a gratuitãþilor la transportul în
comun pentru pensionari, studenþi ºi elevi;
z Sprijinirea cu alocaþii bugetare a activitãþilor religioase, culturale ºi
sportive;
z Continuarea lucrãrilor de modernizare a Pieþei Unirii;
z Continuarea programului “unda verde” pe 4 noi axe; semaforizarea unor
intersecþii ºi crearea de noi sensuri giratorii;
z Crearea de noi parcuri ºi locuri de joacã în municipiu;
z Extinderea ºi modernizarea iluminatului public pe 108 de strãzi ºi alei dintre blocuri în toate cartierele oraºului;

z Simplificarea relaþiei Cetãþean – Primãrie prin deschiderea Ghiºeului Unic
ºi informatizarea completã a Primãriei;
z Finalizarea, cu sprijin guvernamental, a lucrãrilor la centurile ocolitoare;
z Continuarea elaborãrii Planului Urbanistic General al Municipiului ClujNapoca, corelat cu Zona Metropolitanã nou creatã;
z Începerea lucrãrilor de construire a Stadionului Municipal ºi a sãlii de
sport polivalente, în parteneriat cu Consiliul Judeþean;
z Începerea lucrãrilor la noul sediu al Filarmonicii «Transilvania»;
z Continuarea programului de refaþadizare a imobilelor din zona centralã ;
z Intensificarea programului de reabilitare termicã a blocurilor în colaborare
cu asociaþiile de proprietari;
z Începerea lucrãrilor de construire a noilor parkinguri din zona centralã ºi
a celor 5 parkinguri supraterane din cartiere, precum ºi identificarea de noi
amplasamente care sã primeascã destinaþia de parkinguri;
z Amenajarea unei pieþe agroalimentare moderne în cartierul Grigorescu,
z Începerea lucrãrilor de refacere a Bãilor Someºeni ºi încheierea unui
parteneriat public-privat pentru construirea unui Aqua Parc;
z Continuarea programului de modernizare a transportului în comun prin
achiziþia de noi autobuze ºi troleibuze, precum ºi prin reabilitarea liniei de
tramvai din fonduri europene.

HOTEL
SPORTUL

Proiect parking Mãnãºtur

Ghiºeu unic

Echipa de rugby U Cluj

STADION

lin
ia

SALA POLIVALENTÃ

de
ai

mv

tra

Proiectul noului stadion municipal
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Aniversare

Cluj-Napoca

DIPLOMA DE AUR

PENTRU 133 CUPLURI CARE AU CELEBRAT 50 DE ANI DE CÃSÃTORIE ÎN 2008
Ceremonia de acordare a diplomelor s-a desfãºurat în zilele de 16 ºi 19 ianuarie, în prezenþa domnului primar interimar Sorin Apostu ºi a consilierilor locali

AGOSTON IOAN ºi EDITA
AJTAI BELA ºi EVA
ALB NICULAE ºi AURELIA
ANTONI ALBERT ºi ROZALIA-ECATERINA
ARGHISAN PETRU ºi MARIA
AVRAM TRAIAN ºi MARIA

CHIRODEA GHEORGHE ºi VIORICA
CIMPEAN FLORE ºi MARIA
CIURTIN GHEORGHE ºi ILEANA
COCOS VASILE ºi MARIA
COLCERIU IOAN ºi MARIA
CRISTEA VASILE ºi OLIVIA
CRISTEA GHEORGHE ºi ANA
CRISTU STEFAN ºi ZOE-RODICA
DAN VASILE ºi FLOAREA
DASCAL GHEORGHE ºi EMILIA

ILEA GHEORGHE ºi MARIA
IONESCU NICU-GEORGE ºi GEORGETA
IORDACHE ION ºi MARIA-OLIMPIA
JAKAB ANDREI ºi ANA
JIMBOREAN IOAN ºi FLORICA
JOLDES NICOLAE ºi ELENA
JULEAN DUMITRU ºi VIORICA
KELEMEN IOSIF ºi ANA
KEREKES GHEORGHE ºi PIROSKA
KERESTES ZOLTAN ºi MARIA
KOLUMBAN FRANCISC ºi MARIA-ANA
KOPACZ FERENC ºi ILEANA-MAGDALENA
LAZAR GAVRIL-PAVEL ºi OTILIA
LAZARIC OCTAVIAN-TIBERIU ºi IULIANA
LEHENE LIVIUS ºi SILVIA

MURESAN ANDREI ºi VIORICA
MURESAN IOAN ºi ANA
MUSZNAY CSABA ºi EVA
NICOARA GHEORGHE ºi ELENA-CONSTANTA
OLTEAN POMPEI ºi GIZELA
OPRIS PETRU ºi MARIA
ORBAN FRANCISC ºi ELISABETA
OROS GHERASIM ºi FLORICA
PACURAR TODOR ºi VIOLETA
PADURE CONSTANTIN ºi ILEANA
PANTIS TRAIAN ºi MARIA
PARAJDI GHEORGHE ºi ROZALIA
PASC STEFAN ºi ILEANA
PETRIC IOAN ºi CATALINA
PILBAK IOSIF ºi MAGDALENA

SCHULLER ADALBERT ºi VIORICA
SEBESI VASILE ºi ELISABETA
SEKEI PAUL ºi ELISABETA
SERBAN ADRIAN-GHEORGHE-ZAHARIA ºi ANA
SOMASFALEAN IOAN ºi ANA
SOPTEREAN ALEXANDRU ºi VIORICA
STANESCU ROMULUS-IOSIF ºi OLGA
SUCIU MIHAI ºi ANA
SUCIU EMIL ºi OTILIA
SZABO FRANCISC ºi VIORICA
SZASZ ANDREI ºi MARIA
SZILAGYI BELA ºi MAGDALENA
TAPALAGA DORU-TIBERIU ºi LIVIA-MARINA
TATAR IOAN ºi MARIA
TIGLISAN IOAN ºi ELENA

Sãnãtate ºi viaþã lungã!
BAICAN IOSIF ºi ELENA
BALOG FRANCISC ºi ELISABETA
BALOGH IULIU-ZOLTAN ºi MARIA
BALU IOAN ºi VIORICA
BENKO ANDREI ºi MARIA
BERCEA ALEXANDRU ºi ANA
BORBE VASILE ºi MARIA
BUCEA PETRU ºi MARTA
BUDEAN GAVRIL ºi MARIA
BUDISAN DUMITRU ºi ELISABETA
BUDISAN NICOLAE ºi LIVIA
CALATAN ARSINTE ºi LUCRETIA
CAREAN LAZAR ºi MARGARETA-GEORGETA-M.
CHIS EMANUEL ºi MARIA
CHINTOVAN IOAN ºi ELENA

DEMIAN VIOREL ºi OTILIA
DIMEN NICOLAE ºi MARIA
DOLEAN SIMION ºi CORNELIA
DOMUTA IOAN ºi LUCRETIA
DORHA IOAN ºi ROZALIA
DUCA GRIGORE ºi MARIA
GAINA SEVER ºi MARGARETA
GHERMAN ALEXANDRU ºi MARIA
GHIORGHITA AUGUSTIN ºi MARIA
GOCAN GHEORGHE ºi ANA
GORCEA VICTOR ºi ANGELA
GURZAU IOAN ºi MARIA
HENTEA IOAN ºi LUDMILA
ILEA ALEXANDRU ºi FLOAREA
ILEA TRAIAN ºi MARIA

www.primariaclujnapoca.ro

LENART GRIGORIE ºi ECATERINA
LITI VASILE ºi LINA
LORINCZ IULIU ºi VIORICA
LUNGIGAN REMEUT ºi ILEANA
MACAVEIU IOAN-TIBERIU ºi MARIA-LUCIA
MAN ROMULUS ºi MARIA
MANAILA GHEORGHE ºi FLOAREA
MARC NICOLAE ºi DOINA
MARGINEAN GHEORGHE ºi ANASTASIE
MARIAN IOAN ºi LEONTINA
MISAN VASILE ºi MARIA
MIC ALEXANDRU ºi AURELIA
MIHAILOV CORNEL ºi DOINA-LUCIA-MARIA
MITREA VASILE ºi MARIA
MOLDOVAN LIVIU-SEVER ºi ANASTASIA
MURESAN IOAN ºi FLAVIA

PILBAK GHEORGHE ºi IULIANA
POP IOAN ºi MARIA
POP NICOLAE ºi ANASTASIA
POP VASILE ºi DOCHIE
POP IOSIF-GHEORGHE ºi MARIA-ANA-ELENA
POPA CELESTIN-IULIU ºi AURICA
POPESCU NICU ºi MARIA
RAD IOAN ºi EUGENIA
RADUTA ION ºi ANGELA
RARAU COSTAN ºi ALEXANDRINA
RARAU AUIGUSTIN ºi ANASTASIA
RUSU ANDREI ºi MARGARETA
RUSU IOAN ºi MARGARETA
RUSU STEFAN ºi IRINA
SABAU CORNEL ºi VERONICA
SCHIER FRANCISC ºi ROZALIA

TOROK FRANCISC ºi IULIANA-ESTERA
TOTH ALEXANDRU ºi IULIANA
TURDEAN COSTIN ºi IRINA
UNGUR PETRU ºi IRINA
VARGA CAROL ºi EMILIA
VARGA GHEORGHE ºi ROSALIA
VARO ALEXANDRU ºi MARIA
VISOIU MODEST ºi MARIA
VICTOR EMILIAN ºi ELENA
VLADU ALECSANDRU ºi ILEANA
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SORIN APOSTU PRIMAR INTERIMAR
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, ºi-a prezentat în data
de 4 ianuarie 2009, demisia din funcþia
de primar al municipiului.
Demisia a intervenit ca urmare a
dobândirii de cãtre primar a calitãþii de
prim-ministru al Guvernului României,
calitate incompatibilã cu funcþia de primar, potrivit legii administraþiei publice
locale.

Ultimele acte semnate de Emil
Boc, în calitate de primar, au fost cele
legate de construcþia viitorului stadion al oraºului ºi a unei noi sãli polivalente, respectiv, Protocolul de
colaborare cu Consiliul judeþean în
vederea construirii stadionului ºi a
sãlii polivalente, ºi Autorizaþia de
Construire a noului stadion municipal.

emisia domnului Emil Boc a fost înregistratã la Registratura generalã a Primãriei
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 47/3, în data
de 5 ianuarie 2009. Ca urmare a acesteia,
Secretarul municipiului Cluj-Napoca a întocmit
Referatul nr. 953/3 din 05.01.2009 privind
propunerea de constatare a încetãrii mandatului

D

de primar al municipiului Cluj-Napoca. Ca
urmarea a acestui document, în cadrul
ºedinþei de îndatã din 5.01.09 preºedintele de
ºedinþã a luat act de demisia primarului, ºi
prin Ordinul nr. 2 din 05.01.2009 al Instituþiei
Prefectului Judeþului Cluj se constatã
încetarea de drept a mandatului de primar al

HOTÃRÂREA
nr. 2/2009
privind desemnarea
unui viceprimar,
sã exercite atribuþiile
conferite de lege primarului
Art. 1. Se desemneazã dl. Sorin
Apostu, viceprimar al municipiului
Cluj-Napoca, sã exercite atribuþiile
conferite de lege primarului, pânã la
data depunerii jurãmântului de cãtre
primarul nou ales.
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Secretarul municipiului Cluj-Napoca ºi
Serviciul Relaþii cu consiliul.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 23 voturi, prin vot secret

CURRICULUM VITAE
Sorin Apostu
68
z Locul ºi data naºterii: Focºani, 08.02.19
i
copi
2
,
torit
cãsã
:
ã
l
i
v
i
c
a
e
r
a
t
zS
Stiinþe Agricole ºi Medicinã
z Studii: 1993 - Universitatea de
icina Veterinara.
Veterinarã, Bucureºti, Facultatea de Med
itatea de Stiinþe Agricole ºi
vers
Uni
t,
tora
Doc
1999
z 1994 –
Medicinã Veterinarã – spede
a
Medicinã Veterinarã, Bucureºti, Facultate
lor;
ente
Alim
a
cializarea Tehnologia ºi Expertiz
are ºi Relaþii Publice – Scoala
z 2002 – 2004 - Masterat în Comunic
rative, Facultatea de Comunicare
Naþionalã de Studii Politice ºi Administ
ºi Relaþii Publice “David Ogilvy”;
ii Politice ºi Administrative
z 2005 – 2008 – Scoala Naþionalã de Stud
Relaþii Publice “David Ogilvy”.
(SNSPA), Facultatea de Comunicare ºi
z Activitatea profesionalã:
ar, titularul disciplinelor: Miz 2007 – prezent – Profesor universit
transmisibile prin alimente la om;
crobiologia produselor alimentare; Boli
Managementul siguranþei alimentare.
Primãria Municipiului Clujz 2004 – 2008 - Director Tehnic,
Napoca.
ului Cluj-Napoca
z 2008 – 2009 – Viceprimar al Municipi
L,
PDbru
Mem
:
ã
z Activitate politic
anent Local al PD-L Clujz Preºedinte Executiv – Biroul Perm
Napoca;
þean al PD-L Cluj.
z Vicepreºedinte Biroul Permanent Jude
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municipiului Cluj-Napoca al d-lui Emil Boc.
În temeiul prevederilor art. 15, 16 ºi 17 din
Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleºilor
locali, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, în ºedinþa Consiliului
Local din data 13 ianuarie 2009 a fost
examinat proiectul de hotãrâre privind

desemnarea unui viceprimar, sã exercite
atribuþiile conferite de lege primarului.
Prin referatul nr. 5652/12.01.2009 s-a
propus desemnarea unuia dintre viceprimari,
sã exercite atribuþiile conferite de lege
primarului, pânã la depunerea jurãmântului de
cãtre primarul nou ales.

HOTÃRÂREA
nr. 3/2009
privind delegarea unuia dintre
consilierii locali, spre a îndeplini temporar atribuþiile viceprimarului desemnat primar pânã
la data depunerii jurãmântului
de cãtre primarul nou ales

Art. 1. Se delegã dl. Radu-Marin
Moisin, consilier local, sã îndeplineascã temporar atribuþiile viceprimarului desemnat primar pânã la data
depunerii jurãmântului de cãtre primarul nou ales
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Secretarul municipiului Cluj-Napoca ºi
Serviciul Relaþii cu consiliul.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 21 voturi, prin vot secret.

CURRICULUM VITAE
Radu Marin Moisin
z Data ºi locul naºterii: 10.12.1982, Cluj
-Napoca
z Starea civilã: necãsãtorit
z Studii: 2005 – 2006: Master în ªtiin
þe Administrative, în cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Politice, Administ
rative ºi ale Comunicãrii a
Universitãþii Babeº-Bolyai din Clu
j-Napoca, Departamentul de
Administraþie Publicã;
z 2001 – 2005: Facultatea de Drept,
secþia Drept Comunitar din
cadrul Universitãþii “Babeº-Bolyai”, Cluj
-Napoca;
z 1994 – 2001: Colegiul Naþional “Em
il Racoviþã” din Cluj-Napoca;
z 1989 – 1993: ªcoala Generalã “Alexand
ru Vlahuþã” din Cluj-Napoca.
z Experienþã profesionalã:
z 1 iunie – prezent: Consilier local în Con
siliul Local al Municipiului
Cluj-Napoca, preºedintele Comisiei de
validare, preºedintele Comisiei de
administraþie publicã, probleme juridice,
servicii publice ºi comerþ ºi secretarul Comisiei de urbanism, amenaja
rea teritoriului ºi protecþia mediului;
z 1 iulie – prezent: consilier juridic
S.C. Marty Pan S.R.L. ClujNapoca;
z martie – iunie 2008: membru în
Consiliul de Administraþie al
S.C.Tetarom S.A. Cluj;
z 2005 – 2007: membru în Consiliul de
Administraþie al S.C. ICPT
TEHNOMAG CUG S.A. Cluj-Napoca
;
z 2005 – 2008: director adjunct în cadr
ul Primãriei Municipiului
Cluj-Napoca, Direcþia Poliþiei Comunit
are;
z 2004 – 2005: Coordonator al proi
ectului-pilot Poliþia Primãriei
derulat de Ministerul Administraþiei
ºi Internelor în colaborare cu
Primãria Municipiului Cluj-Napoca;
z 2002 – 2003: asociat ºi Business Dev
elopment Manager la S.C.
Trispectives S.R.L.; Marketing Dire
ctor la proiectul revistei FWD
TuNING în aceeaºi perioadã;
z 2001 – 2003: Sales Representative la
S.C. Safe Invest România S.A.
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Hotãrâri
HOTÃRÂREA
nr. 482/2008
privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local
al domnului Alexandru
Cordoº, din partea P.S.D. ºi
validarea mandatului de
consilier local supleant al
doamnei Claudia Anastase,
din partea P.S.D.

Cluj-Napoca

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinteazã Secretarul
municipiului Cluj-Napoca ºi Serviciul
Relaþii cu consiliul.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 23 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 483/2008
privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local
al domnului Adrian Gurzãu,
din partea P.D.-L. ºi validarea
mandatului de consilier local
supleant al domnului Liviu
Popa, din partea P.D.-L.

HOTÃRÂREA
nr. 490/2008
privind asocierea Consiliului
Judeþean Cluj cu Consiliul
Local al Municipiului Cluj Napoca in vederea construirii
unui stadion la standarde
internaþionale, respectând
normele UEFA ºi FIFA, a unei
cladiri de servicii aferente ºi a
unei sãli polivalente pe
amplasamentul stadionului
„Ion Moina” ºi zona limitrofã
stadionului
Art. 1. Se aprobã asocierea între
Consiliul Judeþean Cluj ºi Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca în vederea construirii unui stadion cu pista de atletism la
standarde internaþionale, conform normelor
UEFA ºi FIFA cu o capacitate de minim
30.000 locuri, a unei cladiri de servicii aferente si a unei Sãli polivalente pe amplasamentul Stadionului „Ion Moina” si zona
limitrofã acestuia.
Art. 2. Se aprobã Protocolul de asociere
a Consiliului Judeþean Cluj cu Consiliul
local al municipiului Cluj-Napoca, conform
Anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Art. 3. Se mandateazã primarul
municipiului Cluj-Napoca pentru
semnarea Protocolului de asociere ºi a
actelor subsecvente acestuia, necesare realizãrii investiþiilor menþionate la art.1 din
prezenta hotãrâre;
Art. 4. Cu îndeplinirea prezentei
hotãrâri se încredinþeaza Comisia comunã
specialã înfiinþatã pentru realizarea stadionului, Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 24 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 540/2008
privind modificarea ºi
completarea H.C.L.
189/2006 ce reglementeazã
aprovizionarea ºi circulaþia
autovehiculelor pe raza
municipiului Cluj-Napoca
Art.I. Se completeazã art.3 al
H.C.L. 189/2006 cu urmãtoarele
strãzi care vor face parte din zona “0”:
Piaþa Lucian Blaga, Republicii,
Constanþa, Iaºilor, Pod Traian,
Dragalina, Pod Napoca, Splaiul Independenþei, Emil Racoviþã, Mecanicilor, Calea Turzii tronsonul cuprins între str. Observatorului ºi str.
Milton Lehrer.

Claudia Anastase

Art. 1. Înceteazã de drept mandatul de
consilier local al domnului Alexandru
Cordoº, din partea P.S.D, ales senator la
alegerile generale din 30 noiembrie 2008.
Art. 2. Se valideazã mandatul de consilier local supleant al doamnei Claudia
Anastase, din partea P.S.D.

Gurzãu, din partea P.D.-L, ales deputat
la alegerile generale din data de 30
noiembrie 2008.
Art. 2. Se valideazã mandatul de
consilier local supleant al domnului
Liviu Popa, din partea P.D.-L.
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Secretarul municipiului Cluj-Napoca ºi
Serviciul Relaþii cu consiliul.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 23 voturi

Art. 1. Înceteazã de drept mandatul
de consilier local al domnului Adrian

Art.II. Se modificã art.4 astfel: “În
zona 0, pentru transportul materialelor de construcþii, se permite accesul autovehiculelor cu greutatea
totalã de pânã la 16 tone inclusiv,

Anexa
PROTOCOL
Între:
1. Judeþul Cluj, cu sediul administrativ
în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989 nr. 58, reprezentat prin
domnul Alin Tiºe - preºedintele al
Consiliului Judeþean Cluj, în temeiul
Hotãrârii Consiliului Judeþean Cluj nr.
279/2008,
2. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul
administrativ în Municipiul Cluj-Napoca,
str. Moþilor nr. 3, reprezentat prin primar
Emil Boc, în temeiul Hotãrârii Consiliului
Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.
490/2008,
denumite în continuare pãrþi.
Obiect: Construirea, pe amplasamentul
stadionului “Ion Moina” ºi zona limitrofã
acestuia din Cluj-Napoca, a unui stadion cu
pistã de atletism, la standarde internaþionale
ºi în conformitate cu normele U.E.F.A. ºi
F.I.F.A., având o capacitate de minim 30.000
locuri, a unei clãdiri de servicii aferente stadionului ºi a unei sãli polivalente de sport.
Necesitatea ºi oportunitatea asocierii:
obligativitatea prezentei asocieri rezultã din
urmãtoarele:
Terenul, pe care urmeazã a se realiza stadionul cu pista de atletism, clãdirea de servicii aferente ºi sala de sport polivalentã, se
aflã în coproprietate tabularã a Judeþului
Cluj, respectiv a Municipiului Cluj-Napoca.
Realizarea unei sãli polivalente pentru
susþinerea ºi promovarea tuturor sporturilor
din Judeþul Cluj, în ansamblu, ºi nu doar a
fotbalului.
Valoarea foarte mare a investiþiilor care
urmeazã a se realiza impune o coparticipare
a celor douã unitãþi administrativ-teritoriale
prin contribuþie financiarã, contribuþie în
naturã ºi cu resurse umane.
Asocierea unitãþilor administrativ-teritoriale pentru demararea unui proiect
comun este prevazutã ca fiind posibilã de

legea administraþiei publice locale ºi de legislaþia achiziþiilor publice.
Art. 1 De comun acord ºi în deplin consens pãrþile recunosc necesitatea, oportunitatea ºi urgenþa realizãrii unui stadion cu pistã
de atletism la standarde internaþionale pe
amplasamentul actual al stadionului “Ion
Moina“ ºi a unei sãli polivalente, în care scop
sunt hotãrâte sã parcurgã toate etapele care se
impun, începând cu realizarea unei asocieri
în temeiul Legii nr. 215/2001 ºi terminând cu
finalizarea investiþiei.
Urgenþa realizãrii unui stadion la standarde internaþionale ºi a unei sãli polivalente este determinatã ºi de necesitatea
susþinerii sportului clujean în ansamblu,
respectiv fotbalul, voleiul, baschetul,
atletismul etc.
Art. 2 Judeþul Cluj participã în aceastã
asociere cu terenul, proprietate publicã tabularã a Judeþului Cluj în suprafaþã de
61.303,66 mp, identificat în cartea funciarã
nr. 106922 a localitãþii Cluj-Napoca cu nr.
topo. 10899 ºi 10902/1 ºi cu resurse financiare cuprinse în buget ºi aprobate cu aceasta
destinaþie, care vor fi alocate pe mãsura
derulãrii proiectului.
Art. 3 Municipiul Cluj-Napoca participã cu parcelele de teren, adiacente proprietãþii publice a Judeþului Cluj, în suprafaþã
totalã de aproximativ 5.800 mp, identificate
în C.F. nr. 1473 la numãr topo. 10901 ºi
parþial în CF 1431 la nr. topo. 10902/2/2, cu
teren disponibil aflat în proprietatea
Municipiului Cluj-Napoca, în suprafaþã
cuprinsã între 5 ºi 10 ha, care se va identifica
ulterior, precum ºi cu resurse financiare
cuprinse în buget ºi aprobate cu aceastã destinaþie, care vor fi alocate pe mãsura derulãrii
proiectului.
Art. 4 Cotele procentuale de participare
în asociere vor fi supuse aprobãrii Judeþului
Cluj, respectiv Municipiului Cluj-Napoca.
Art. 5 Pentru ducerea la îndeplinire a
acestui Protocol pãrþile vor putea utiliza fon-

Liviu Popa
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numai între orele 10.00 – 12.00 ºi
18.00 – 21.00 ºi numai în cazuri izolate, de forþã majorã, se permite accesul autovehiculelor peste 16to”.
Art.III Se modificã ºi se completeazã art.7 dupã cum urmeazã:
“La eliberarea autorizaþiilor de
liber acces se percep urmãtoarele
taxe:
(TABEL 1), (TABEL 2)
Art.IV. Se modificã art.10 astfel:
“Conducãtorii autovehiculelor au
obligaþia sã pãstreze în stare bunã ºi sã
afiºeze la loc vizibil autorizaþiile de
liber acces eliberate de cãtre Serviciul
siguranþa circulaþiei”.
Art.V. Se modificã lit.”g” din
art.11 al H.C.L. nr.189/2006 dupã
cum urmeazã: “În cazul în care nu
se respecta în mod repetat condiþiile din autorizaþia de liberã trecere,
agenþii constatatori din cadrul

Direcþiei Poliþia comunitarã sau
Inspectoratului de politie al judetului Cluj pot retrage autorizaþiile
de liberã trecere”.
Art.VI. Se modificã art.12 astfel:
“Nerespectarea prevederilor art. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ºi 8 constituie contravenþie
ºi se sancþioneazã cu amendã cuprinsã
între 200 ºi 400 lei pentru autovehiculele cu greutate totalã cuprinsã
între 2,5 ºi 15,99to; 500 ºi 600 lei,
pentru autovehiculele cu greutate
totalã cuprinsã între 16 ºi 21,99to; 700
ºi 1000 lei, pentru autovehiculele cu
greutate totalã de peste 22to”.
Art.VII. Celelalte articole ale
H.C.L. 189/2006 nu se modificã.
Art.VIII. Cu ducerea la îndeplinire
a prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Poliþiei Comunitare,
Direcþia Tehnicã, Inspectoratul de
poliþie al judeþului Cluj.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 25 voturi
(TABEL 1)

(TABEL 2)

duri proprii, fonduri de stat alocate în acest
sens sau surse alternative de finanþare.
Art. 6 Investiþiile de mai sus se vor realiza respectând toate prevederile legislative
privind achiziþiile publice ºi legea administraþiei publice locale.
Art. 7 Ca urmare a asocierii dintre cele
douã pãrþi, terenul disponibil pentru edificarea investiþiilor va fi în suprafaþã totalã de
aproximativ 67.103 mp.
Art. 8 În vederea parcurgerii procedurii
legale de achiziþie publicã, respectiv a
întocmirii documentaþiei de achiziþie publicã, a organizãrii licitaþiei ºi a selecþiei operatorului economic/investitorului, pentru
realizarea investiþiilor menþionate, se va constitui o Comisie comunã specialã ce va avea
în componenþã membrii atât din partea
Judeþului Cluj cât ºi a Municipiului ClujNapoca.

Art. 9 Se mandateazã Preºedintele
Consiliului Judeþean Cluj ºi Primarul Municipiului Cluj-Napoca sã nominalizeze, prin
dispoziþii, membrii comisiei.
Art. 10 (1) Comisia comunã specialã va
îndeplini toate procedurile legale de atribuire a
contractului de achiziþie în vederea selectãrii
unui operator economic/investitor, respectiv
va selecta procedura prevazutã de legislaþia în
vigoare, va elabora documentaþia de atribuire,
va organiza licitaþia, va desemna câºtigãtorul, va
întocmi ºi orice alte acte ºi proceduri necesare
realizãrii investiþiilor menþionate în prezentul
act.
(2) Dupã întocmire, documentaþia de
atribuire va fi supusã aprobãrii Judeþului Cluj,
respectiv Municipiului Cluj-Napoca.
Art. 11 Toate diferendele vor fi rezolvate
pe cale amiabilã cu maximã operativitate în
cadrul ºedinþelor Comisiei Comune Speciale.
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Noi strãzi în programul de iluminat public
Primãria Cluj-N
Napoca a lansat un nou program de extindere ºi modernizare a iluminatului public, în completarea celui
derulat de firma Elin.
Astfel, în perioada urmãtoare se
vor organiza o serie de licitaþii care au
ca scop extinderea ºi modernizarea iluminatului în mai multe zone ale
oraºului, astfel încât sã se rezolve o
problemã majorã ridicatã de clujeni cu
ocazia întâlnirilor avute cu reprezentanþii primãriei.
Programul este împãrþit astfel:
z modernizare-reabilitare-extindere reþea de iluminat public în
municipiul Cluj-Napoca Cartierul
Gheorgheni Micro I: aleea Slãnic,
aleea Herculane, aleea Snagov, aleea
Borsec, în spatele blocurilor de pe strada Tineretului nr. 24, 66-70, str.
Alexandru Vaida Voevod nr. 25, 26, 72,
str. Unirii 1-29
z modernizare-reabilitare-extindere reþea de iluminat public în
municipiul Cluj-Napoca – Cartierul
Gheorgheni Micro II: aleea Detunata,
aleea Meseº, aleea Bãiºoara, aleea Bãiþa,
aleea Bizuºa, aleea Scãriºoara
z modernizare-reabilitare-extindere reþea de iluminat public în
municipiul Cluj-Napoca Cartierul
Gheorgheni Micro III: str. Albac, str.

Ana Ipãtescu, aleea Azuga, aleea
Padiº, aleea Rãºinari, str. Septimiu
Albini nr. 129-135, str. Constantin
Brâancoveanu nr. 50-60, str. Liviu
Rebreanu nr.60 conform planului de
situatie

z modernizare-reabilitare-extindere
reþea de iluminat public în municipiul
Cluj-Napoca Cartierul Gheorgheni Micro
IV: str. Alverna, în spatele blocurilor de pe
B-dul Constantin Brâncuºi nr. 172-208,
str. Lãcrãmioarelor nr. 1-9

z modernizare-reabilitare-extindere reþea de iluminat public în
municipiul Cluj-Napoca Cartierul
Zorilor: strãzile Castanilor, Gheorghe
Dima, Tatra, alei pietonale ºi locuri de
agrement dintre blocuri

z modernizare-reabilitare-extindere reþea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca Zona Grigorescu Nord: str. Macului, str. Buzãu,
str. Iancu de Hunedoara, str. Virgil
Oniþiu, str. Cucului, str. Honore de
Balzac, str. Tecuci, str. Haþeg, str.
Stefan Mora, în spatele blocurilor de
pe str. Donath 1-29 ºi 2-70, str.
Alexandru Vlahuþã nr. 26-32, str.
Haþeg, str. G-ral Eremia Grigorescu
z modernizare-reabilitare-extindere reþea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca Zona Grigorescu Sud: str. Isaac Newton, str. Lacului,
str. Petuniei nr. 1-9, în spatele blocurilor de pe str. Alexandru Vlahuþã nr. 5,
31-33, 61-69, str. Fântânele nr. 1-7, în
jurul blocurilor de pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 126-132
z modernizare-reabilitare-extindere reþea de iluminat public în
municipiul Cluj-Napoca Zona Grigorescu Vest: aleea Bucura, în spatele blocurilor de pe str. Donath
170-200 ºi 109-117, str. Fântânele 765, str. Haþeg, str. G-ral Eremia
Grigorescu
z modernizare-reabilitare-extindere reþea de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca Cartierul Mãnãºtur: strãzile Grigore Alexandrescu,
Agricultorilor, Batozei, Bucium, Meziad ºi aleile Rucãr, Gârbau, Iezer.

EXTINDERI ALE SPAÞIILOR LA GRÃDINIÞE
Primãria Cluj-N
Napoca a organizat
la sfârºitul anului 2008, o serie de
licitaþii care au vizat proiectarea
pentru mansardarea ºi extinderea
spaþiilor la opt grãdiniþe din
municipiu.
Programul privind creºterea
numãrului de locuri din grãdiniþe
prin extinderea spaþiilor existente
vizeazã urmãtoarele imobile:
z Grãdiniþa Albinuþa (nr. 63), str.
Gr. Alexandrescu nr. 27
Mansardarea clãdirii existente va
consta în realizarea a patru sãli de
grupa, trei vestiare, trei grupuri sanitare, o salã festivã, trei cabinete
(logoped, psiholog, metodic). Se va
studia posibilitatea ca liftul pentru alimente sa funcþioneze ºi la mansardã.
Acoperiºul clãdirii va fi tip ºarpantã.
z Grãdiniþa Bambi (nr. 46), Bdul 21 Decembrie 1989 nr. 78

Soluþia tehnicã cerutã constã în
extinderea clãdirii existente ºi
realizarea a 12 sãli de grupã (pentru
desfãºurarea activitãþilor instructiv
educative, liber creative ºi complementare), fiecare cu câte o debara pentru depozitarea materialului didactic,
12 dormitoare, ºase sãli de mese, ºase
grupuri sanitare, o bucãtãrie, trei oficii
pentru primirea alimentelor, o cãmarã
pentru alimente, o spãlãtorie, un uscãtor, douã vestiare mari pentru copii (cu
dulãpioare pentru pãstrarea hainelor),
douã vestiare pentru personal, 1 birou
director, douã birouri personal didactic
auxiliar, un cabinet metodic, o salã
multimedia, un cabinet psihologic, un
cabinet medical, un izolator, o salã
sport ºi o salã pentru activitãþi culturale
( serbãri, spectacole etc )
z Grãdiniþa Buburuza (nr. 73),
str. Cioplea f.n
Prin mansardarea clãdirii exis-

grãdiniþa Poeniþa
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tente se vor realiza douã noi sãli de
grupã, o salã de mese, douã grupuri
sanitare pentru copii, un grup sanitar
pentru personal, un salã de bibliotecã,
un cabinet logopedic, o salã pentru
cãlcat lenjerie, un vestiar personal
precum ºi o salã pentru calculatoare.
Acoperiºul clãdirii va fi tip ºarpantã.
z Grãdiniþa Dumbrava Minunatã
(nr. 66), str. Grigore Alexandrescu nr.
47
Soluþia tehnicã constã în mansardarea clãdirii existente ºi realizarea a
patru sãli de grupã, patru grupuri sanitare, o salã festivã, patru cabinete,
debarale ºi vestiar pentru personal. Se
va studia posibilitatea ca sala festivã sã
aibã în componenþa mai multe
încãperi astfel încât în perioada când
nu sunt festivitãþi sã poatã fi folositã
ca douã sãli de grupã ºi salã de sport.
Acoperiºul clãdirii va fi tip ºarpantã.
z Grãdiniþa Dumbrãvioara (nr.
56), str. Detunata nr. 2
Prin mansardarea clãdirii existente se vor realiza douã noi sãli de
grupã, douã dormitoare, douã vestiare, douã sãli de mese, o uscãtorie, o
spãlãtorie, o magazie, un cabinet
psiho-pedagogic, o salã de sport ºi un
cabinet metodic/biblioteca. Pentru
încãlzirea spaþiilor din mansardã cât ºi
a întregii grãdiniþe se va prevedea o
centralã termicã cu instalaþiile necesare. Acoperiºul clãdirii va fi tip
ºarpantã.
z Grãdiniþa Licurici (nr. 4),
str.Arinilor nr. 2-4
Prin extinderea clãdirii existente
se vor realiza patru noi sãli de grupã,
douã dormitoare, douã sãli de joacã, o

grãdiniþa Bambi
salã de sport, o salã de mese, vestiar
pentru copii, bloc alimentar cu circuit
complet (bucãtãrie, camerã de zarzavat, camerã de carne, magazie de alimente, camera de dezinfectat oua,
grup sanitar pentru personalul de la
bucãtãrie ), bloc spãlãtor cu circuit
complet (camera de dezinfectat
rufele, spãlãtorie, uscãtorie, cãlcãtorie, magazie pentru materiale de
curãþat), cabinet medical cu circuit
complet (salã de tratament, izolator
grup sanitar), grup sanitar pentru
copii, dotat astfel încât sã li se poatã
face baie, grup sanitar personal didactic, grup sanitar personal de îngrijire,
cabinet psihopedagogic, douã birouri,
un cabinet metodic, vestiar educatoare ºi vestiar îngrijitoare.

z Grãdiniþa Neghiniþã (nr. 52),
str. Traian Vuia nr. 87
Extinderea clãdirii existente va consta in realizarea a douã sãli de grupã,
douã sãli pentru dormit, o bucãtãrie, o
salã de mese ºi o cãmarã de alimente.
z Grãdiniþa Poieniþa (nr. 67), str.
Alverna nr. 63
Mansardarea clãdirii existente va
consta în realizarea a trei sãli de
grupã, trei bãi, o salã de mese, o salã
de sport, un vestiar, o spãlãtorie, un
cabinet metodic/biblioteca, o magazie
ºi un cabinet de asistenþã psihopedagogicã. De asemenea, este necesarã
refacerea instalaþiei electrice în întreaga clãdire, montarea unei centrale termice proprii. Acoperiºul clãdirii va fi
tip ºarpantã.
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Cluj-Napoca

Noi reglementãri
privind circulaþia în Cluj-Napoca
COMISIA MUNICIPALÃ
DE SISTEMATIZARE
A CIRCULAÞIEI S-A
ÎNTRUNIT ÎN ªEDINÞA ÎN
CURSUL ZILEI DE 21
IANUARIE 2009, PENTRU
A LUA ÎN DISCUÞIE
PROBLEMELE SEMNALATE
DE CLUJENI ªI
CENTRALIZATE DE
SERVICIUL DE SIGURANÞA
CIRCULAÞIEI DIN CADRUL
PRIMÃRIEI.
ÎN URMA ANALIZEI
TUTUROR SOLICITÃRILOR
ªI PROPUNERILOR, S-AU
LUAT O SERIE DE MÃSURI
CARE VIZEAZÃ
FLUIDIZAREA TRAFICULUI,
SIGURANÞA CIRCULAÞIEI
ETC., ASTFEL:

1. Treceri pietonale
Str. Porumbeilor/str. Anton Pann
str. Anton Pann/str. Porumbeilor
Str. Fabricii/str. Anina
Str. Romulus Vuia/str. Cârlova
Str. Romulus Vuia nr.99
Str. Zorilor/str. Gh. Dima
Str. Crinului/str. Ciocârliei
Str. Berãriei/str. Plopilor
Str. Plopilor/str. Berãriei
Str. Mihai Kogãlniceanu/str.
Universitãþii
2 treceri în zona Pieþei 1 Mai Tãbãcarilor - Porþelanului
4 treceri în zona P-þei 14 Iulie
–Sinaia- Garibaldi- Bartok Bela
P-þa 14 Iulie/str. Al.Vlahuta
P-þa 14 Iulie/str. Sigismund
Toduta
Str. Oaºului/str. Odobeºti
Str. Câmpului/str. Almaºului
Str. Braºov/str. Iosif Vulcan
Str. Frunziºului nr. 32-34
Str. Taberei/str. Arinilor
5 treceri în zona pãrculeþului de
pe strada Iris.
Calea Turzii/str. Bunã Ziua,

Buna Ziua/Calea Turzii la semaforul
amplasat în intersecþie
3 treceri pe str. Molnar Piuaru la
intersecþia cu str. Fabricii de Zahãr, str.
Teleorman ºi str. Dâmboviþei
Str. B. P. Haºdeu – adiacent aleei
auto de la cãmin XVII
Str. Valeriu Bologa (liceu pedagogic)/rampa de coborâre de pe platforma de parcare Iulius Mall
Str. Grãdinarilor/Inului nr.2
2. Sensuri unice de circulaþie
Aleea auto din faþa blocului numãrul 7 de pe str. Alexandru Vlahuþã,
sens dinspre str. Alexandru Vlahuþã
înspre str. Bartok Bela
Str. Ceahlãu – pe tronsonul
cuprins între str. Observatorului ºi str.
Cireºilor, sens spre str. Observatorului.
Str. Dunãrii între str. Ioan Oargã
ºi str. Meºterul Manole, sens spre str.
Meºterul Manole
Aleile auto între str. Petuniei nr.
1-3 ºi 3-5
Str. Ciocârliei – pe tronsonul

cuprins între nr.1-45, sensul propus
fiind dinspre str. Fabricii spre str.
Crinului. Se pãstreazã circulaþia în
dublu sens pe tronsonul cuprins între
str.Fabricii ºi aleile din spatele
blocurilor nr.1-3-5 de pe str.Fabricii
Zona str.Lacu Roºu, alee între
nr.3-5, sens spre str.Iazului, alee între

3. Reorganizarea circulaþiei
intersectia Grãdinarilor-Inului –
prin acordarea prioritãþii de trecere pe
direcþia înainte ºi viraj la dreapta la
venire dinspre str.Banilor-Inului spre

Scop:
reducerea vitezei de circulaþie
prin faptul ca nimeni nu are prioritate
de trecere
obligativitatea asigurãrii la
intrarea în intersecþie;
siguranþa participanþilor la trafic;
reducerea numãrului accidentelor
5. Praguri de sol-llimitatoare de
vitezã (h=4cm, l=50cm)
Str. Mecanicilor/str. Conductorilor
Str. Zorilor/str. Gheorghe Dima

nr.1-3, sens spre str.Iazului, alee între
nr.2-4 sens dinspre str.Iazului spre
str.Ciocârliei
Str. Rapsodiei – tronsonul paralel
cu str.Observatorului cuprins între
str.Rapsodiei nr.8 ºi str.Lunii, sens de
circulaþie spre str.Lunii.
aleea Vidraru, sens dinspre
str.Mehedinþi spre str.Câmpului;
Str. Emil Racoviþã sens unic la
urcare spre intersecþia “7 strãzi”
Str. Criºan sens unic de coborâre
spre str.Horea, cu pãstrarea circulaþiei
în dublu sens pe tronsonul cuprins
între str.Horea ºi intrarea la Spitalul de
Copii
Str.Inului in dreptul nr. 4-6-8
spre str.Papai Pariz
Notã: pentru strãzile Emil Racoviþã, Criºan si Ceahlãu, sensurile unice
vor avea caracter experimental pe o
perioadã de 2 luni, timp în care se vor
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monitoriza efectele noilor reglementãri de circulaþie.

str.Gradinarilor ºi str.Anina.
inversarea sensului unic pe strada
Brigadierilor, astfel cã noul sens va fi
dinspre strada Morii spre str. Traian
Vuia
4. Intersecþii tip « giratoriu »
instituite experimental,
pe o perioadã de 2 luni:
Andrei Mureºanu - Zrinyi
Miklos,
I. Budai Deleanu - Mãcinului,
I. Budai Deleanu - Mãlinului
Astfel, se va amplasa o insulã cu
diametru foarte mic (maxim 1,5 metri)
în mijlocul intersecþiei care sã creeze
senzaþia de obstacol ºi sã oblige la
reducerea vitezei, iar pe fiecare intrare
în intersecþie sã fie obligatorie cedarea
trecerii pentru vehiculele care vin din
partea stângã, exact situaþia din sensurile giratorii.

6. Locuri de parcare luate
în evidenþã:
Str. Rovine nr. 2 pe tronsonul
cuprins între str. Cibinului ºi str.
Iazului
Str. Nãvodari – parcãri cu taxã
orarã ce vor fi amenajate odata cu
modernizarea strãzii.
Str. Berãriei pe tronsonul
cuprins între intrarea la fabrica de bere
ºi Calea Mãnãºtur, parcãri paralele cu
axul drumului pe trotuar.
str.Grãdinarilor adiacent Scolii
Ion Agârbiceanu, parcãri paralele cu
axul strazii
str.Venus între str.Tineretului ºi
Progresului, parcãri paralele cu axul
strãzii pe trotuar cu pãstrarea pentru
pietoni a unui culoar de 1,5 m lãþime.
Str.Ceahlãu pe tronsonul cuprins
între str. Observatorului ºi str. Cireºilor
Str.Arinilor între str.Taberei ºi
str.Porþile de Fier
7. Se extinde zona de aplicare a regulamentului privind ridicarea ºi blocarea roþilor pentru maºinile parcate
neregulamentar în zona parkingului de
pe Calea Dorobanþilor. Parcarea este
permisã doar paralel cu bordura.
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Cluj-Napoca

la începutul secolului XX

STRADA MOÞILOR
Una din cele mai frumoase clãdiri
din oraº, situatã dincolo de zidul vestic
al oraºului, pe cea mai circulatã arterã a
Clujului ce duce spre Mãnãºtur, ºi care
impresioneazã prin aerul foarte festiv
pe care îl degajã, este clãdirea care adãposteºte astãzi Primãria municipiului
Cluj. Aceasta a fost construitã la
sfârºitul secolului XIX, respectiv între
anii 1896-1897, dupã planurile arhitectului Alpár Ignác, care a reuºit sã
creioneze o clãdire imensã pentru
epoca respectivã, impresionantã prin
faþada barocã de stil vienez, cu un turn
de colþ ce sugereazã forþã ºi mândrie.
Destinaþia iniþialã a clãdirii a fost cea de
sediu al Comitatului, lucru ce a reieºit

ºi din aplicarea stemei comitatului
Cluj, pe turnul impresionant, lângã
ceas, ceas emailat, el însuºi foarte frumos.
Clãdirea a fost construitã într-o
perioadã de masive sistematizãri ale
oraºului, iar rezultatul a fost o clãdire
uriaºã înconjuratã de clãdiri mici ce au
fost demolate treptat pentru a face
locul arterei de azi.
Destinaþia clãdirii de sediu al
comitatului, ce a crescut puternic la
sfârºitul secolului XIX a fost una multiplã, pornind de la sediu politic,
administrativ, fiscal, de emitent de acte
diverse, locul unde oficialii comitatului decideau asupra bunului mers al
zonei. Comitele, vicecomitele, notarii
ºi diferiþi funcþionari ºedeau la sfat
încercând sã gestioneze treburile pe
care le gestioneazã dupã 1918
Prefectura judeþului, trecând mereu cu
tone de hârtii sub braþ pe scãrile largi ºi
impresionante prin grandoare ºi decor.
La parter existau Casieria comitatului
încasa banii necesari gestionãrii lui, iar
Casieria Sedriei Orfanale ridica banii
necesari creºterii copiilor orfani,
minori, infirmi din judeþ. La primul
etaj îºi aveau birourile comitele, vicecomitele, notarul suprem al comitatu-

lui, la etajul al II-lea îºi avea sediul
Oficiul de Urbanism de Stat ºi Oficiul
Sediei Orfanale, instituþie înfiinþatã la
1877, ce avea în competenþã rezolvarea
problemelor legate de tutelã ºi curatelã.
În Sala de sticlã se þineau adunãrile
generale ale Comitatului ºi se luau cele
mai importante decizii. Tot acolo se
expuneau ºi expoziþii individuale sau
de grup, iar pictorii tineri gãseau
deschisã o uºã pentru afirmare.
În sãlile mari se þineau nu doar
ºedinþe serioase ci aveau loc ºi marile
baluri de la începutul secolului XX,
aºteptate cu nerãbdare mai ales de cãtre
tineri. Invitaþia sigilatã prin sigiliul
mov al Comitatului era redactatã într-

un stil aparte, glumeþ ºi trebuia urmatã
de un rãspuns adresat vicecomitelui cu
cel puþin trei zile înainte de data la care
urma sã aibã loc balul. Aceste baluri
aveau loc din douã în douã sãptãmâni,
miercurea, cu excepþia unor zile stabilite clar. Balurile începeau seara, se
sfârºeau dimineaþa, iar þinuta obligato-
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rie solicitatã prin invitaþie era cea de
teatru, nici una neglijentã, nici þinuta
popularã maghiarã pe care o purtau cei
mai importanþi oameni ai comitatului.
La baluri cânta orchestra comitatului,
iar bucãtãria Comitatului asigura masa,
fumãtorii se puteau delecta cu viciul
lor în salonul de fumat, unde se aflu
mãsuþe în jurul cãrora cãlãtorii veniþi la
bal din altã parte decât din oraº se
puteau odihni. Prezenþa la bal era
plãtitã ºi intrarea se fãcea pe baza invitaþiei. Vicecomitele avea sarcina de a
asigura caracterul nu foarte elitist, nici
unul „ de nebunie”.
În ultimele decenii ale secolului
XX, în clãdirea menþionatã aveau sediul mai multe reviste de culturã,
galerii, ca de exemplu redacþia revistei
Korunk, ce ºi-a avut sediul aici între
1974-1993 sau galeria cu acelaºi nume.
Instituþia ce a preluat atribuþiile comitatului, Prefectura a funcþionat aici
pânã în 1991, când Prefectura s-a
mutat în clãdirea Camerei de Comerþ,
ce era pânã în 1989 sediul Partidului
Comunist Român.
Clãdirea de la numãrul 5 adãpostea
sediul Institutului de balet, iar în
perioada 1946-1950 funcþiona aici
Institutul Maghiar de Artã, ce s-a
împãrþit în alte instituþii.
Vizavi de clãdirea Primãriei, la
numãrul 8 se ridicã una din cele mai
vechi ºi frumoase case ale oraºului, aºa
numita casã Csávási, a cãrei istorie
exactã nu este cunoscutã. Stilul de
construcþie este specific începutului
secolului al XVIII-lea, iar proprietarii
nu sunt cunoscuþi. Impresionanþi pentru clãdire sunt stâlpii ionici ieºiþi în
stradã, fiind construiþi pe aliniamentul
vechi al oraºului. Poarta con-

strucþiei este în stil Empire, specific
timpului în care a fost construitã, iar
unul din elementele deosebite ale construcþiei este cheia de boltã, ce are ca
portret figura unui bãrbat cu barbã.
Un alt element deosebit al construcþiei este beciul. Acesta este unul
din puþinele beciuri rãmase în oraº.
Pânã în secolul XIX Clujul a fost un
mare producãtor de vinuri, iar
locuitorii oraºului îºi construiau casele
peste beciuri mari ce aveau intrarea
direct din stradã, pentru a uºura
depozitarea butoaielor cu vin.
Demn de menþionat este faptul ca
aceastã casã ce reprezintã peste trei secole de istorie a comunitãþii a figurat în
planurile din anii 70 ale comuniºtilor,
ce ºi-au propus dãrâmarea acestei
clãdiri precum ºi a celei învecinate,
pentru a face loc unei

pieþe, lucru care din fericire nu a avut
loc.
Casa învecinatã de la numãrul 6,
cunoscutã ca ºi casa Szilvássy, este una
mai nouã, construitã în stilul clasicist al
secolului XIX, cu motive vegetale.
Proprietarii ei nu sunt cunoscuþi cu
exactitate, se pare cã la început casa
aparþinut aceleaºi familii cãreia i-a
aparþinut ºi clãdirea ce adãposteºte azi
Muzeul Naþional de Istorie al
Transilvaniei, familia PetricheviciHorvath. Apoi casa aparþinut lui
Kemény Miklos, de la care a cumpãrat-o Szilvássy Belá.
Livia Ardelean ºi Ágnes Flóra,
Direcþia Judeþeanã
a Arhivelor Naþionale Cluj
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SCHIMBURI INTERNAÞIONALE
LA NIVEL DE EDUCAÞIE

Timp de o sãptãmânã, municipiul
Cluj-Napoca a fost gazda delegaþiei
Asociaþiei Europene a Profesorilor
(AEDE), cu sediul în Bruxelles.
Delegaþia a fost condusã de dna Sophie

Malinowski, vicepreºedinta AEDE
Internaþional ºi preºedinta AEDE secþiunea belgianã ºi dl. Gérard
Marnette, membru în Comitetul
European AEDE.

Programul vizitei în România a
cuprins activitãþi desfãºurate cu sprijinul inspectoratelor ºcolare ºi implicarea comunitãþilor locale, cu participarea reprezentanþilor Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
în unitãþi de învãþãmânt din judeþele
Cluj ºi Hunedoara.
Principalele subiecte de discuþie
au fost legate de proiectele europene din domeniul educaþiei precum ºi proiectul comun pe care
municipalitatea Cluj-Napoca îl are
cu oraºul belgian Namur, proiect
care constã într-un schimb de experienþã a studenþilor din domeniul
administraþiei publice ºi desfãºurat,
pe de-o parte, în colaborare cu
Departamentul LMA al Facultãþii
de Litere din cadrul Universitãþii
Babeº-Bolyai iar, pe de altã parte,
municipalitatea din Namur ºi
Haute Ecole Albert Jacquart din
Namur.

Primarul din Monaco în vizitã
la Primãria Cluj-Napoca
Primarul interimar al Municipiului
Cluj-Napoca, Sorin Apostu, a primit
vizita oficialã a reprezentantului Consiliului local ºi primarul oraºului Monaco, dl Georges Marsan.
În cursul întâlnirii, dl. Marsan s-a
arãtat interesat de modul de organizare a
legislativului ºi executivului din ClujNapoca, de strategia de dezvoltare
urbanisticã a oraºului în perioada urmãtoare, având în vedere dezvoltarea acestuia din ultimii patru ani. De asemenea,
a lansat invitaþia de înfrãþire între cele
doua oraºe.
Domnul Georges Marsan s-a aflat la
Cluj-Napoca cu ocazia Balului Operei,
eveniment aflat la cea de-a XIV-a ediþie.
Principatul Monaco este al doilea
stat independent ca mãrime din lume,
dupã Vatican, întins pe o suprafaþa de
1,95 km2 ºi cu o populaþie de 32.671

Dicþionar de termeni comunitari
(2004 - Autori: Ion Jinga ºi Andrei Popescu)

POLITICA DE PROTECÞIE
A MEDIULUI
Obiectivul acestei politici îl constituie protecþia mediului ºi sãnãtãþii publice, utilizarea raþionalã a resurselor naturale ºi promovarea la nivel internaþional
a unor mãsuri vizând soluþionarea problemelor de mediu de dimensiune
regionalã sau mondialã. Instrumentele
sale sunt o serie de dispoziþii legislative
comunitare, cu precãdere directive, prin
care se stabilesc norme privind calitatea
mediului (niveluri de poluare), norme
aplicabile proceselor industriale (norme
de emisie, concepþie ºi exploatare),
norme aplicabile produselor (limite de
concentraþie sau de emisie). La acestea
se adaugã programele de acþiune în
favoarea protecþiei mediului ºi cele de
ajutor financiar. Deºi Tratatele originare
nu prevedeau competenþe comunitare
în acest domeniu, dezvoltarea politicii
comune de protecþie a mediului s-a
impus deoarece poluarea este un
fenomen transfrontier împotriva cãruia
nu se poate lupta eficient doar la nivel
naþional. În 1992 a fost creat un instrument financiar unic pentru protecþia
mediului – LIFE – care integreazã toate
fondurile comunitare ce acþioneazã în
acest domeniu.

POLITICA REGIONALÃ

locuitori. Cele mai renumite evenimente care au loc anual în Monaco sunt
Cursa de Formula 1 din Monte Carlo,

Festivalul de comedie din Monte Carlo,
Festivalul de Jazz, Festivalul de balet sau
Târgul de turism.

Strada Beauchef si Catedrala din Valdivia

Piata Republicii
din Valdivia

Conceptul de «Politicã regionalã»
defineºte la nivelul UE un ansamblu de
politici structurale menite sã promoveze reducerea ºi eliminarea disparitãþilor între diferitele regiuni ale
statelor membre, în scopul asigurãrii
unei dezvoltãri armonioase a întregului
spaþiu comunitar. Instrumentele folosite în acest scop sunt fondurile structurale (FEDER, FSE, FEOGA – Orientare, IFOP) ºi Fondul de Coeziune
(pentru finanþarea proiectelor în domeniul protecþiei mediului ºi al infra-

structurii de transporturi). În materie
de politici structurale, demersul comunitar constã pe de o parte în a propune
ºi acordã stimulente financiare, iar pe
de altã parte în coordonarea politicilor
statelor membre.

POLITICA ÎN DOMENIUL
AUDIOVIZUALULUI
Audiovizualul include radioul, televiziunea ºi cinematografia, fiind principalul instrumemt de difuzare a culturii
(de aici rolul sãu social). Dacã politica
culturalã rãmâne esenþialmente în competenþa statelor membre, audiovizualul
se supune dispoziþiilor comunitare ce
reglementeazã Piaþa Internã, fiind considerat producãtor de bunuri ºi servicii.
Obiectivele politicii comune în domeniul audiovizualului sunt crearea unei
pieþe europene pentru media, promovarea unei industrii de programe
competitive ºi introducerea normelor
pentru televiziunea de înaltã definiþie.
Eforturile Comunitãþii Europene de a
crea o piaþã europeanã pentru audiovizual pleacã de la necesitatea de a veghea ca difuzarea programelor peste
frontierele þãrii de producþie sã respecte
regulile în vigoare în statul receptor. În
acest scop, Consiliul UE a adoptat în
octombrie 1989 «Directiva televiziune
fãrã frontiere», care permite difuzarea
liberã a programelor audiovizuale, în
mãsura în care acestea respectã un set de
dispoziþii minimale ºi þin cont de obiectivele politicii culturale din celelalte þãri
membre ale UE. Instrumentele de promovare a acestei politici sunt programele « Media II » (promovarea dezvoltãrii industriei audiovizuale europene) – valabil pânã la sfãrºitul anului
2000, dupã care va fi înlocuit de « Media
plus », «Eureka 95» (elaborarea normelor pentru televiziunea de înaltã
definiþie) ºi «Eureka audiovizual» (pentru promovarea infrastructurii în domeniul audiovizual).

080.080.2007 - Alo, Europa
ORAªUL VALDIVIA, DIN CHILE – ORAª ÎNFRÃÞIT
Consiliul local al Municipiului ClujNapoca a aprobat înfrãþirea cu oraºul chilian Valdivia, ca urmare a propunerii venite din partea Ambasadei Republicii Chile
în România.
Oraºul Valdivia, capitala Regiunii Los
Ríos ºi a Provinciei Valdivia, are o populaþie de cca 160.000 de locuitori ºi este considerat a fi un adevãrat magnet pentru
turiºti ºi este supranumit La Perla del Sur
(Perla Sudului).

În fiecare an, în perioada estivalã
(lunile ianuarie ºi februarie), municipalitatea organizeazã o multitudine de
evenimente gratuite, cum ar fi: diferite
concerte, eveminente sportive, spectacole de film sub numele de Sãptãmâna
Valdivianã. Alte importante manifestãri culturale care au loc aici sunt:
Festivalul Internaþional de film Valdivia, Festivalul de Teatru Lluvia,
Festivalul Berii, Festivalul folcloric ºi
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Concursul Internaþional de Picturã
Valdivia ºi Rio.
Înfrãþirea dintre municipiul ClujNapoca ºi oraºul Valdivia vizeazã în principal domeniul administrativ, educaþional,
cultural, economic, social, în mod special,
activitãþi legate de protecþia mediului
înconjurãtor, extinderea ºi promovarea
culturalã, dezvoltarea turisticã ºi diferite
sectoare ale economiei (comerþ, artizanat
ºi servicii).

Publicaþie lunarã editatã de Primãria
ºi Consiliul Local al Cluj-Napoca
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