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de locuri, trei noi
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TIFF 2009 –

PROGRAM NOU LA
DIRECÞIA DE EVIDENÞÃ
A PERSOANEI

spectaculos, plin
de viaþã, cu numeroºi
de invitaþi de marcã
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Deþinãtorii de autorizaþii de
transport ºi autorizaþii de taxi,
prin preschimbare, sunt scutiþi
de plata redevenþelor ºi a
garanþiei de bunã execuþie pânã
la data de 1 ianuarie 2010.
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TELEFONUL PRIMARULUI

LA DISPOZIÞIA
CETÃÞEANULUI

0264984

Primãria Cluj-Napoca a inaugurat cea de-a VI-a
primãrie de cartier, în Zorilor, pe str. Pasteur nr. 60.
SERVICII DISPONIBILE: Taxe ºi Impozite,
Registratura Generalã, Informaþii Generale ºi Parcãri.
Programul de relaþii cu publicul:
Taxe ºi Impozite/Parcãri
z Program de încasare
Luni – miercuri: 8.30 – 16.:00
Joi: 9.00 – 17.30
Vineri: 8.00 – 14.30
z Program de relaþii cu publicul
Luni – miercuri: 8.30 – 16.30

Joi: 9.00 – 18.00
Vineri: 8.00 – 15.00
z Registratura generalã ºi Informaþii
Luni – miercuri: 8:30 – 16:30
Joi: 9.00 – 18.00
Vineri: 8.00 – 15.00
La inaugurarea oficialã a participat alãturi de
primarul Sorin Apostu ºi de reprezentanþii administraþiei
locale, ºi premierul României, domnul Emil Boc,
iniþiatorul acestui proiect încã din anul 2005, când
în ianuarie s-a deschis prima primãrie de cartier,
în Mãnãºtur.

Serviciul Stare Civilã:
luni, marþi, miercuri – 8.30-16.30;
joi – 8.30-18.30;
vineri – 8 .30-16.30.
Serviciul de Evidenþã
a Persoanelor:
Preluãri documente:
luni, marþi, miercuri – 8.30-16.30;
joi – 8.30-18.30;
În cursul zilei de vineri, serviciul are
program de confecþionare cãrþi de identitate ºi soluþionare cereri ºi petitii, verificãri în teren, preluãri imagini în teren
pentru persoanele netransportabile;
Eliberãri documente:
luni, marþi, miercuri – 8.30-16.30;
joi – 8.30-18.30;
vineri – 8.30-14.30.
Pentru cei care sunt interesaþi de
restabilirea domiciliului în România,
programul de relaþii cu publicul este de
luni pânã joi, între orele 8.30-10.30.
Sediul Direcþiei de Evidenþa Persoanei este pe strada Moþilor nr. 5.

SECÞIE DE TERAPIE INTENSIVÃ MODERNÃ LA SPITALUL MUNICIPAL

Spitalul Clinic Municipal,
aflat în subordinea Consiliului
local, are din aceastã lunã o secþie
de terapie intensivã modernã, dotatã cu
aparaturã de ultimã generaþie. Lucrãrile de
modernizare au demarat în decembrie
2007 ºi au costat 2.693.075 lei, din care
echipamentele ºi dotãrile reprezintã
1.584.353 lei, finanþare de la bugetul local.
Secþia ATI are o suprafaþã de 550 mp ºi
este constituitã din 3 componente distincte:
z 3 saloane care aparþin unitãþii de terapie intensivã (UTI): 12 paturi
z 1 salon de terapie intensivã postoperatorie (STIP): 5 paturi
z 3 saloane de supraveghere postoperatorie (SSPO): 6 paturi
Secþia dispune de echipamente moderne de terapie, diagnostic, investigaþie ºi

medici rezidenþi ATI, 27 de asistente medicale, 18 infirmiere si 8 îngrijitoare. Odatã
cu modernizarea, au fost create 63 de noi
posturi.

monitorizare precum aparat Roentgen
mobil la pat, aparat de investigaþie a parametrilor echilibrului acido-basic, 2 sisteme
autogonflabile de prevenire a leziunilor de
decubit, 2 pulsoximetre, 7 aparate de ventilaþie mecanicã, staþie centralã de monitorizare pentru monitoarele de funcþii vitale ºi

staþie centralã de videomonitorizare. Confortul termic al tuturor saloanelor este asigurat printr-un sistem de aer condiþionat cu
reglaj electronic.
Personalul medical al secþiei ATI este
format din 6 medici ATI (3 medici primari
ºi 3 medici specialiºti) ajutaþi de numeroºi
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“GRÃDINA VERDE
DE LA GRÃDI”
„Grãdina Verde de la Grãdi”, program implementat în plan local de
Fundaþia Comunitarã Cluj, a sãrbãtorit
încheierea celui de-al doilea an de
implementare a programului alãturi de
copiii beneficiari, pãrinþi, educatori,
parteneri ºi alþi susþinãtori. Astfel, copii
de la alte 11 grãdiniþe din Cluj au contribuit la înverzirea grãdiniþelor lor în
cadrul unui program menit sã transforme un proiect într-un comportament.
În cadrul celei de-a doua ediþii a
programului, din Fondul Terapia
Ranbaxy, 11 proiecte au obþinut
finanþare în valoare totalã de 55.000 lei
ºi suport în vederea amenajãrii unui
spaþiu verde în incinta grãdiniþei (minigrãdini de legume, plante aromatice
sau flori - adevãrate piramide ale
simþurilor - grãdini suspendate, arbuºti
ornamentali, rozarium-uri, stâncãrii
etc.). “Grãdina Verde de la Grãdi” este
un program educativ de mediu care
propune educarea celor mai mici clu-

jeni în spiritul respectului ºi responsabilitãþii faþã de mediu, asimilãrii de
valori ecologice ºi comportamente de
protecþie a mediului înconjurãtor alãturi de educatori, pãrinþi ºi alþi voluntari.
Grãdiniþele participante la program
au fost premiate în cadrul unei ceremoni la care au participat alãturi de
organizatori ºi pãrinþi, primarul Sorin
Apostu, d-na Ramona TcaciucDumitru, Corporate Communications
Manager Terapia Ranbaxy ºi Vasile
Cristea, directorul Grãdinii Botanice
„Alexandru Borza”.
PREMIILE OBÞINUTE
AU FOST:
z „Verde entuziast” pentru proiectul „Natura, izvor de liniºte, sãnãtate ºi
bucurii” al grãdiniþei „Albinuþa”;
z „Verde triumfãtor” pentru
proiectul „Grãdina lui Aºchiuþã” al grãdiniþei „Aºchiuþã”;
z „Verde activ” pentru proiectul
“Grãdina senzorialã a micilor

Programul de reduceri pe transportul
în comun pe perioada verii
Primãria Cluj-Napoca ºi RATUC
anunþã continuarea programului de
reducere pe transportul în comun cu
50%, pe una sau douã linii, la alegere,
pentru elevii clujeni ºi în perioada
vacanþei de varã.
În ceea ce priveºte programul
de reducere pe transportul în comun pentru studenþii care posedã
unul dintre cardurile StudCard,

ecologiºti” al grãdiniþei „Bambi ºi
Prietenii”;
z „Verde turcoaz” pentru proiectul
“Împreunã pentru sãnãtatea noastrã” al
grãdiniþa „Buburuza”;
z „Verde crescãtor” pentru proiectul „Paradisul verde al copiilor”al grãdiniþa „Buburuza”;
z „Verde ingenios” pentru proiectul „Învãþ, mã joc ºi mã simt bine în
grãdina mea” al grãdiniþei „Cãsuþa
Poveºtilor”;
z „Verde inovativ” pentru proiectul „Grãdina anotimpurilor” al grãdiniþei „Lumea Copiilor”;
z „Verde feeric” pentru proiectul
„Lumea feericã de sub cireº” al grãdiniþei „Poieniþa”;
z „Verde de poveste” pentru
proiectul „Grãdina din poveste” al grãdiniþei „Trenuleþul Veseliei”;
z „Verde smarald” pentru proiectul „Oaza de verdeaþã din deºertul
poluat al oraºului” al grãdiniþei
Unitariene Cluj-Napoca;
z „Verde descântat” pentru proiectul „Grãdina Zânei Zorilor” al grãdiniþei „Zâna Zorilor”.
Grãdina Verde de la Grãdi” este un
program susþinut ºi recomandat de
Primãria Municipiului Cluj-Napoca,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Cluj ºi
Grãdina Botanicã “Alexandru Borza” a
“Universitãþii Babeº-Bolyai” ClujNapoca.

ISIC, Omnipass sau Euro 26, eliberarea abonamentelor se va relua
începând cu data de 1 octombrie
2009.
În perioada 01.07 – 09.07.2009,
studenti vor beneficia de abonamente
sãptãmânale, cu valabilitate pânã în
data de 15.07.2007.
Primãria Cluj-Napoca ºi RATUC
ureazã tuturor vacanþã plãcutã!

Dezinsecþia domeniului
public – etapa a III-a
Cea de-a treia etapã a programului
de dezinsecþie a domeniului public se
realizeazã în perioada 16-28 iunie a.c.,
între orele 22.00 - 4.00.
Substanþle folosite sunt Detral
Super ºi/sau K – othrine EC 15/5,
insecticide pentru combaterea adulþilor
ºi Biolarkim 14 ºi/sau Bactivec, larvicide pentru combaterea larvelor.
Produsele menþionate se regãsesc în
Registrul Naþional al produselor biocide
avizate pentru profilaxia sanitar umanã
de Ministerul Sãnãtãþii ºi fac parte din

grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV)
de toxicitate.
Dezinsecþia previne ºi combate
transmisia unor boli de cãtre insecte
ºi acarieni. Realizatã preventiv, are
scopul de a împiedica înmulþirea ºi
rãspândirea acestor dãunãtori prin
crearea de condiþii nefavorabile dezvoltãrii lor.
Programul de dezinsecþie va conþine ºi în acest an, pe lângã activitãþile
de combatere a insectelor, ºi activitãþi
specifice combaterii cãpuºelor.

16 amplasamente
pentru comercializarea pepenilor
Primãria a stabilit amplasamentele
pentru comercializarea produselor
agricole de sezon (pepeni) în perioada
15.06.2009-15.09.2009:
1. P-þa Gãrii – str. I. L. Caragiale
2. P-þa Abator
3. B-dul 21 Decembrie 1989 (zona
tipografiei)
4. Calea Dorobanþilor – str. T.
Mihaly
5. Str. Dâmboviþei (zona Expo
Transilvania)
6. Str. Bucium f.n.
7. Str. Bucegi f.n.
8. P-þa Liebckneht
9. P-þa 1 Mai f.n.
10. Str. Traian Vuia (complex
Dora)
11. Str. C-tin Brâncuºi f.n.
12. Str. Unirii (capãt)
13. Str. Observatorului (zona magazinului Profi)
14. Str. Miraslãu – str. Donath
15. Str. Fântânele – str. Petuniei
16. Calea Floreºti – Petrom
Serviciul autorizari comerþ întoc-

meºte abonamentele de ocupare a
domeniului public, in funcþie de
amplasamentele aprobate, iar taxarea
comerciantilor se face pe bazã de dispoziþie de platã, la casieria primãriei.
Taxa pentru utilizarea temporarã a
locurilor publice destinate comercializarii
produselor agricole de sezon este de 1,3
lei/mp/zi.
Producãtorii agricoli care nu beneficiazã de loc de desfacere pe domeniul pub-
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lic, sunt îndrumaþi spre pieþele organizate
pe raza municipiului, prin grija
Serviciului administrare hale ºi pieþe.
Producãtorii agricoli care depoziteazã
produsele în alte locuri decât cele aprobate
de primãrie vor fi sanctionaþi contravenþional, iar marfa le va fi confiscatã. Fiecare loc de
desfacere a produselor agricole de sezon este
prevãzut cu dotãrile necesare ºi fiecare
vânzãtor trebuie sã încheie un contract de
salubritate cu o firmã specializatã.

Au început lucrãrile la reþeaua
de canalizare pe Calea Turzii
Compania de Apã Someº continuã lucrãrile de extindere a reþelei de
canalizare pe Calea Turzii, cu tronsonul cuprins între nunerele 221 ºi
265, pe partea stângã la urcare, între
str. Bunã Ziua ºi drumul spre Fãget.
Având experienþa anului trecut,
când efectuarea acestor lucrãri a adus
o serie de nemulþumiri în rândul
conducãtorilor auto, datorate restricþiilor de circulaþie, Primãria a luat o
serie de mãsuri suplimentare, respec-

tiva solicitat pãstrarea a douã benzi de
circulaþie pe sens, separate prin balize.
De asemenea, primãria a stabilit
ca program de lucru intervalul orar
19.00 – 6.00, ºi a solicitat ca lucrãrile
sã se realizeze pe tronsoane de maxim
50 m. – 06.00.
Termenul de finalizare a
lucrãrilor, conform autorizaþiei emise
de Primãria Cluj-Napoca, este 15
august 2009.
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LICITAÞII AFLATE ÎN FAZA
DE EVALUARE ÎN PERIOADA

2 iunie - închiriere terase Piaþa
Muzeului
Numele firmelor participante:
SC Esafin SRL pentru Terasa 2,
suma de 50 lei/lunã/mp
SC Triumf Com SRL pentru
Terasa 1, suma de 45 lei/lunã/mp
SC Virtual World SRL pentru
Terasa 3, suma de 71 lei/lunã/mp
SC Puzzel Engineering pentru
Terasa 2 ºi 3, suma de 45 lei/lunã/mp.
4 iunie - concesionare serviciul de
salubrizare menajerã
Numele firmelor participante:
Sector 1 – SC Asa SA, servicii ecologice
SC Rosal Group SRL
Compania de salubritate BrantnerVereº SA
Suma – Portugalia
Sector 2 – SC Asa SA
SC Ecoprisol asociere Rosal
Recycling System
Compania de salubritate BrantnerVereº SA
Suma – Portugalia
5 iunie - ºarpantã pe clãdirea II a
Liceului Lucian Blaga - execuþie
Numele firmelor participante:
SC Consinit SRL suma de 229.667
lei fãrã TVA pe o duratã de 6 luni
SC Construct Imob SRL suma de
289.633 fãrã TVA pe o duratã de 5 luni
SC Dinex 2000 SRL suma de 239.736
lei fãrã TVA pe o duratã de 3 luni

SC Romviocons SRL suma de
417.167 lei fãrã TVA pe o duratã de 6
luni
SC Eddan Construct SRL suma de
267.042 lei fãrã TVA pe o duratã de 6
luni
SC Pas Const SRL suma de
218.533 fãrã TVA pe o duratã de 180 de
zile.
5 iunie - ºarpantã pe clãdirea
II a Liceului Lucian Blaga - dirigenþie
Numele firmelor participante:
SC Ecotek Project SRL – 0,35%
din valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la platã
PFA Furtunã Corneliu – 0,9% din
valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la
platã.
11 iunie – reabilitare zidul cetãþii
Numele firmelor
participante:
SC Bogart SRL cu suma de 40.000
lei fãrã TVA
SC Utilitas SRL cu suma de 42.000
lei fãrã TVA.
12 iunie - lucrãri desfiinþare construcþie str. Tabere nr. 2
Numele firmelor participante:
SC Arisev SRL cu suma de
325.292,22 lei fãrã TVA
SC Pretter Predserv SRL cu suma
de 324.396 lei fãrã TVA
SC Iridium SRL cu suma de
401.459 lei fãrã TVA
SC Stone Co SRL cu suma de
337.013 lei fãrã TVA

SC Napoco SRL cu suma de 269.298
lei fãrã TVA
SC Aci SA cu suma de 343.606,58 lei
fãrã TVA.
12 iunie – dirigenþie desfiinþare construcþie str. Tabere nr.
Numele firmelor participante:
SC Aqunserv SRL - 0,35% + TVA din valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la platã
SC Adres SRL – 0,7% + TVA din valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la platã
SC Ralin Cuner SRL – 0,6% + TVA
din valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la
platã
SC Fucomar SRL – 0,4% + TVA din valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la platã.
15 iunie - efectuarea studiului geotehnic, a studiului de fezabilitate ºi elaborarea proiectului de consolidare a zonelor
supuse alunecãrilor de teren din municipiul Cluj-N
Napoca
Numele firmelor participante:
SC Dru Consult SRL, pentru lotul 2
suma de 64.000 lei, 64 de zile ºi pentru
lotul 3 suma de 35.000 lei, 60 de zile.
SC Drum Consult SRL, pentru lotul
1 suma de 54.990 lei, termen 60 de zile,
lotul 2 suma de 56.990 lei, 60 de zile ºi pentru lotul 3 suma de 39.900 lei
UTCN pentru lotul 1 suma de 90.000 lei,
60 de zile ºi pentru lotul 2 suma de 90.000 lei termen tot de 60 de zile.
17 iunie – dirigenþie reabilitare centru
de întreþinere câini
Numele firmelor participante:
SC Agva Serv SRL – 0,35% + TVA
din valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la
platã
SC Ecotek Projects SRL – 0,45% +
TVA din valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la platã
SC Mbc Consult SRL – 0,79% +
TVA din valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la platã
SC Adns Porject SRL - 0,4% + TVA din
valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la
platã
SC Artera SRL – 0,47% + TVA din
valoarea situaþiei de lucrãri acceptate la
platã.

LICITAÞII LA CARE
NU S-AU PREZENTAT OFERTE

1 iunie - proiectare – consolidare
Liceul Economic Iulian Pop.
2 iunie - deviere reþele str. Aurel Vlaicu
(parking)

Se liciteazã expeditorul
pentru somaþiile
ºi înºtiinþãrile pentru cetãþeni
Demersul municipalitãþii are în
vedere reducerea timpului de expediere ºi siguranþa cã informaþia
ajunge la destinaþie
Primãria Cluj-Napoca a organizat în data de 23 iunie 2009 ora 11 a
avut loc deschiderea ofertelor pentru
licitaþia publicã privind achiziþia serviciilor de emitere ºi expediere
somaþii ºi înºtiinþãri. Societãþile
comerciale care au depus oferte au
fost CN Poºta Românã SA, SC
Absolut SRL, SC UTI Facility
Management, SC Tipodirect SRL.
Conform caietului de sarcini, valoarea estimatã a licitaþiei este de
1.772.650 lei , fãrã TVA, în baza unui
acord – cadru care se referã la
emiterea ºi expedierea a 322.300 buc.
somaþii ºi înºtiinþãri. Oferta financiarã a societãþilor care au depus ofertã
a fost:

CN Poºta Românã SA –
1.491.479,48 lei fãrã TVA
SC Absolut SRL – 342.855 lei
fãrã TVA
SC UTI Facility Management
– 1.192.015 lei fãrã TVA
SC Tipodirect SRL –
819.913,2 lei fãrã TVA
În perioada urmãtoare, comisia
de liciþaþie va solicita clarificãri ofertanþilor, iar pentru continuarea procedurilor licitaþiei electronice, comisia de licitaþie va trimite invitaþii
ofertanþilor calificaþi în vederea
demarãrii procedurilor de negociere,
prevãzute de lege. Negocierile se vor
realiza în douã etape, cu durata de
douã zile, cu o zi de pauzã între ele,
conform legii.
În urma finalizãrii negocierilor
va fi declaratã oferta cîºtigãtoare, cu
preþul total cel mai scãzut.

“Prin licitaþia pentru serviciile de
emitere ºi expediere a somaþiilor ºi
înºtiinþãrilor de platã cãtre contribuabili
se realizeazã e eficientizare a acestei
activitãþi. Acest demers face parte din
strategia mea de a reduce costurile ºi
de a economisi banul public” a declarat
primarul Sorin Apostu.

21 milioane de lei de la Guvern în 2009
Municipiul Cluj-Napoca a primit
în acest an cca 21 milioane de lei pentru infratsructurã ºi termoficare, astfel:
Întreþinere ºi reparaþii drum sat
Pãdureni – 150.000 lei
Întreþinere ºi reparaþii drum sat
Gheorgheni colonia Borhanci 150.000 lei
Realizãri covoare asfaltice
str.Liviu Rebreanu – 550.000 lei
Realizãri covoare asfaltice
str.Braºov – 700.000 lei
Realizãri covoare asfaltice
str.Paul Ioan – 350.000 lei
Întreþinere periodicã sistem rutier Calea Dorobanþilor, inclusiv
repararea trotuarelor adiacente 4.000.000 lei
finanþarea unor cheltuieli curente -213.000 lei
compensarea creºterilor nepre-
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Iunie

vizionate ale preþurilor la combustibil
– 11.391.400 lei
finanþarea cheltuielilor de capital
din învãþãmântul preuniversitar 1.175.000 lei
De asemenea, s-a primit suma de
238.736 lei subvenþii:
394.601 lei sprijin financiar la
constituirea familiei, echivalentul a
200 euro, conform legii 396/2006
136.050 lei plata trusoului nounãscuþi, 150 lei, conform legii
482/2006
63.085 lei subvenþii de la bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj, conform
legii 76/2002
Sumele defalcate din TVA, aferente bugetului local, alocate prin legea
bugetului de stat nr. 18/2009, în va-

2009

loare de 161.938.000 lei, sunt repartizate astfel:
învãþãmânt – 151.001.000 lei
asistenþi personali pentru persoanele cu handicap – 6.658.000 lei
ajutor social – 562.000 lei
serviciul public pentru evidenþa persoanei – 282.000 lei
creºe – 3.313.000 lei
echilibrarea bugetului local –
122.000 lei
Guvernul României, cu sprijinul
premierului Emil Boc, a aprobat
transferarea unor imobile din proprietatea Ministerului Apãrãrii, în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, o
serie de imobile care urmeazã sã
primeascã destinaþia de locuinþe
sociale dar ºi sediu pentru Filarmonica
Transilvania.
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Strãzile Câmpeni, Alverna
ºi Lãcrãmioarelor cu sens unic

strada Alverna
Primãria municipiului Cluj-Napoca a instituit noi sensuri unice de
circulaþie, astfel:
Strada Câmpeni, pe tronsonul
cuprins între strãzile I.L. Caragiale ºi
Fericirii, dinspre strada I.L. Caragiale
spre str. Fericirii.
Odatã cu instituirea sensului unic,
se vor crea locuri de parcare pe carosabil, paralele cu bordura, pe partea
imobilelor cu numere fãrã soþ. Pe
partea imobilelor cu numere pare se

menþine în continuare restricþia de
interzicere a opririi, atât pe trotuar cât
ºi pe carosabil.
Strada Lãcrãmioarelor, pe tronsonul cuprins între strãzile Ioan Budai
Deleanu ºi Alverna, dinspre str. Ioan
Budai Deleanu spre str. Alverna;
Strada Alverna, pe tronsonul
cuprins între strãzile Lãcrãmioarelor ºi
Fagului, dinspre str. Lãcrãmioarelor
pre str. Fagului.
Pe tronsoanele nou create cu sens
unic se vor amenaja locuri de parcare

cu dispunere lateralã, la bordurã, pe
ambele laturi ale strãzii. Astfel, s-au
creat cca 90 locuri de parcare, 60 pe
strada Alverna ºi 30 pe strada
Lãcrãmioarelor.
Locuitorii rezidenþi pe aceste strãzi
sunt invitaþi la primãrie, la Serviciul
public administrare parcãri, sã depunã
cereri în vederea obþinerii unui loc de
parcare. Cererea se depune la Centrul
de Informare pentru cetãþeni de pe
strada Moþilor nr. 7, etajul II, ºi este
însoþitã de urmãtoarele documente, în
copie (este obligatorie prezentarea la
ghiºeu ºi a documentelor în original,
pentru verificare):
cerere
act de identitate
certificatul de înmatriculare al
maºinii (cu copie inlcusiv dupã pagina
cu viza tehnicã)
orice alt document care face
legãtura între persoana/maºinã/adresa
locului de parcare.
Locurile de parcare se repartizeazã
conform regulamentului aprobat de
Consiliul local prin HCL 204/2009,
disponibil pe pagina de web a instituþiei: www.primariaclujnapoca.ro, la
secþiunea Hotãrâri Consiliu Local.

PRIMUL PARKING SUBTERAN
DIN CLUJ-NAPOCA
Primarul Sorin Apostu a semnat contractul de concesiune cu firma portughezã Cogedir, în vederea construirii unui parking subteran în Piaþa Mihai
Viteazul.
Contractul încheiat are ca obiect concesionarea unei suprafeþe de 6.000 mp,
pentru construirea unui parking subteran. Valoarea concesiunii este de 110
euro/mp, cu un termen de platã de 25 de ani. Perioada de concesiune este de
49 de ani, iar la finalul acesteia investiþia va trece în proprietatea municipalitãþii.
Parcarea va fi construitã pe trei niveluri ºi va avea o capacitate de 534
de locuri, dintre care: 170 de locuri la nivelul 1, 181 la nivelul 2 ºi 183 la
nivelul 3. Investiþia este estimatã la 8 milioane de euro.
Experienþa Cogedir: cinci parcãri (subterane/supraterane), douã hoteluri
în Lisabona, stadionul Dragonului din Porto.

TRECERE DE PIETONI SEMAFORIZATÃ
PE STRADA MOÞILOR
Primãria municipiului Cluj-Napoca a pus în funcþiune semaforul de la trecerea de pietoni de pe strada Moþilor, în dreptul Spitalului Clinic de Copii.
Semaforul este prevãzut cu buton pentru pietoni ºi este integrat în unda
verde pe axa E-V.

strada Lãcrãmioarelor

Strada Potaissa va deveni pietonalã
BENZI DE CIRCULAÞIE
ÎNGUSTATE ÎN PIAÞA UNIRII
Primãria municipiului Cluj-Napoca anunþã cã datoritã lucrãrilor de modernizare
efectuate în Piaþa Unirii, benzile de circulaþie pe latura dintre strada Napoca spre
B-dul Eroilor au fost îngustate.
Pentru evitarea ambuteiajelor în trafic, rugãm conducãtorii auto sã nu staþioneze pe partea carosabilã adiacentã sediului Bãncii Naþionale.
Restricþionarea va fi pe toatã perioada de execuþie a lucrãrilor din Piaþa Unirii.

Primãria Cluj-Napoca a început
lucrãrile de reabilitare a strãzii
Potaissa, strada adiacentã zidului
cetãþii din zona centralã.
Strada va fi reabilitatã cu piatrã
cubicã recuperatã de pe strãzile
modernizate cu asfalt. La finalul

lucrãrilor, va deveni zonã pietonalã
ºi va fi introdusã în circuitele turistice ale oraºului.
Lucrãrile sunt prevãzute pentru
finalizare în aceastã toamnã, valoarea investiþiei fiind de cca
900.000 lei.

www.primariaclujnapoca.ro

În paralel, se realizeazã proiectul
tehnic de reabilitare a zidului cetãþii, pentru care se are în vedere dãrâmarea unei
construcþii aflatã în domeniul public, care
paraziteazã acest zid, dupã scoaterea din
circuitul locativ ºi atribuirea unei alte
locuinþe chiriaºului existent.
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Salã polivalentã cu 7.000 de locuri
Primãria Cluj-Napoca a finalizat studiul de fezabilitate pentru
construirea unei sãli de sport polivalente care va fi construitã în zona
strãzilor Splaiul Independenþei, Uzinei Electrice ºi Stadionului.

Sala va avea o capacitate de 7000 de
locuri cu anexele sportive ºi tehnice
aferente: zona VIP, foaiere ºi dotãri
moderne pentru public. Suplimentar,
vor fi prevãzute spaþii comerciale ºi de
alimentaþie publica.
Regimul de înãlþime al clãdirii va fi
de 2S+P+3E, la subsol fiind prevãzut
un parking auto.
Terenul de sport este astfel dimensionat încât sã poatã gãzdui competiþii
sportive naþionale ºi internaþionale pentru sporturile de echipã ºi individuale:
z Karate
z Judo
z Patinaj artistic
z Gimnasticã
z Scrimã
z Box
z Badminton
z Arc – cu respectarea distanþelor
oficiale de tragere
z Aikido
z Handbal
z Baschet

z Hockey pe gheaþã
z Five-a-side football
De asemenea, se vor amenaja o serie
de spaþii auxiliare necesare sportivilor,
antrenorilor ºi oficialilor: vestiare, zonã
de încãzire, zonã pentru testul antidoping, facilitãþi medicale- inclusiv salã de
masaj pentru sportivi dar ºi o salã pentru festivitãþi, cu o capacitate de 200
persoane.
Noua salã polivalentã va putea gãzdui competiþii naþionale ºi internaþionale de dans, congrese profesionale
internaþionale pentru 5.000 invitaþi,
concerte de scenã pentru 7.000 persoane.
Accesul auto la parking se va face prin
2 intrãri subterane din strada Uzinei
Electrice, cu câte 2 benzi fiecare, prevãzute cu bariere automate cu cartelã.
Accesul autoutilitarelor de urgenþã,
a tirurilor de marfã ºi a carelor TV se va
face pe Aleea Stadion si vor fi prevãzute
locuri tempoare de parcare pe durata
încãrcãrii-descãrcãrii mãrfurilor ºi a

staþionarii pe timpul spectacolelor.
Accesul publicului în sala de spectacole
se va realiza de pe dala urbana dintre

Trei sãli de sport
ºi bazin de înot în Cluj-Napoca
Primãria a solicitat Companiei
Naþionale de Investiþii cuprinderea
municipiului Cluj-Napoca în programul din acest an cu patru obiective de investiþii legate de activitatea sportivã de masã, respectiv
trei sãli de sport ºi un complex de
înot.
Cele trei sãli de sport sunt prevãzute a se construi la ªcoala C-tin
Brâncoveanu (3.300 metri pãtraþi pe
strada Retezat nr. 4), ªcoala Emil Isac
(3.300 metri pãtraþi pe strada Giordano Bruno nr. 48) ºi ªcoala Nicolae

Iorga (900 de metri pãtraþi pe strada
Rãzboieni nr. 67).
Complexul de înot se va construi pe
strada Alexandru Vaida Voievod pe
amplasamentul vechiului cartodrom, în
suprafaþã 12.000 metri pãtraþi, ºi va
cuprinde un bazin pentru polo ºi un
bazin de înot în scop didactic.
Compania Naþionalã de Investiþii
dispune de fondurile necesare realizãrii acestor proiecte, iar lucrãrile vor
începe încã din acest an. Dupã finalizarea construcþiilor, acestea vor intra
în patrimoniul municipalitãþii.

clãdirea sãlii ºi cea a stadionului, direct
în foaierul de distribuþie pe circulaþiile
orizontale ºi verticale.

Valoarea investiþiei conform devizului estimativ este de 269.010.000
lei.

Centru de zi pentru
vârstnici, în Grigorescu
Primãria Cluj-Napoca doreºte sã
amenajeze în cartierul Grigorescu un
Centru de Zi pentru Vârstnici, în spaþiul situat pe strada Eremia Grigorescu
nr. 134.
Spaþiul are o suprafaþã de 249 mp ºi
are destinaþia în prezent de restaurant,
închiriat firmei S.C. Trium Prodcom
S.R.L, la care se adaugã un subsol în
suprafaþã de 104 mp ºi o curte în
suprafaþã de 623,3 mp.
În vederea realizãrii acestui obiectiv
de investiþii, executivul primãriei a solici-

tat Consiliului local scoaterea spaþiului
de pe lista celor care fac obiectul legii
550/2001, respectiv vânzarea lui cãtre
chiriaº.
Acest lucru este posibil ca
urmare a sentinþei judecãtoreºti
definitive ºi irevocabile, prin care se
constatã faptul cã firma chiriaºã nu
îndeplineºte condiþiile stabilite de
lege pentru a cumpãra spaþiul, în
condiþiile în care, la data apariþiei
legii, nu avea contract de asociere
valabil.

Spitalul Municipal ºi trei ºcoli
vor fi modernizate cu fonduri europene
Primãria Cluj-Napoca
va depune în cursul lunii iulie,
douã proiecte de investiþii,
pentru obþinerea
fondurilor structurale
nerambursabile de la
Comunitatea Europeanã, axa 3,
Îmbunãtãþirea infrastructurii
sociale. Acestea vizeazã Spitalul
Municipal, ªcoala Ion
Agârbiceanu ºi Liceele Avram
Iancu ºi Mihai Eminescu.

Proiectul „Educaþie la standarde
europene în învãþãmântul preuniversitar din municipiul Cluj-N
Napoca” va fi
depus pentru obþinea fondurilor de pe
domeniul major de intervenþie 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii
educaþionale preuniversitare, universitare ºi a infrastructurii pentru formarea profesionalã continuã” ºi urmãreºte reabilitarea, modernizarea ºi
echiparea celor trei unitãþi de învãþãmânt.

Bugetul total al proiectului este de
56.130.427,94 lei, din care 44.790.042,21
lei reprezintã suma solicitatã din cadrul
programului.
Descrierea proiectului:
Liceul Mihai Eminescu
z Corpuri ºcoalã A, B, C vor fi
reabilitate, modernizate ºi extinse
z Sala de sport va fi reabilitatã ºi
modernizatã
z Spaþii verzi amenajate
z Curtea realibitatã
La final, se vor realiza 10 spaþii noi
moderne, din care: 8 sãli de clasã ºi 2
cabinete.
Liceul Avram Iancu
z Corpul I ºcoalã va fi reabilitat,
modernizat ºi extins cu salã de sport
z Corpul II ºcoalã va fi reabilitat,
modernizat ºi extins
z Spaþii verzi amenajate
La final, se vor realiza 10 spaþii noi
moderne, din care: 6 sãli de clasã, 4
cabinete ºi salã de sport.
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ªcoala Ion Agârbiceanu
z Corpul A reabilitat, modernizat
ºi extins/supraetajat
z Clãdirile B, C ºi D reabilitate,
modernizate ºi supraetajate
z Terenuri de sport reabilitate ºi
modernizate
z Spaþii verzi amenajate
z Incinta curþii reabilitatã.
La final, se vor realiza 33 spaþii noi moderne, din care: 27 sãli de clasã ºi 6 cabinete.
Proiectul „Modernizarea ºi echiparea
ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic
municipal Cluj-N
Napoca în vederea îmbunãtãþirii calitãþii infrastructurii serviciilor de
asistenþã medicalã” va fi depus pentru
obþinerea fondurilor pe domeniul major de
intervenþie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de
sãnãtate” ºi urmãreºte modernizarea ºi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic Municipal.
Bugetul total al proiectului este de
31.907.095,77 lei, din care 26.277.292,26 lei
reprezintã suma solicitatã din cadrul programului.

www.primariaclujnapoca.ro
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REABILITAREA TERMICÃ ÎN CIFRE
z 11 blocuri cu 387 apartamente reabilitate termic pânã în prezent
z 7.512.662 lei din care contribuþia asociaþiilor de proprietari 2.479.178,45 lei (33%)
z 3 tipuri de pachete de mãsuri: minimal, mediu ºi maximal

cm

- izolarea planºeului terasã cu 18

- înlocuirea tâmplãriei exterioare
cu o tâmplãrie cu o rezistenþã termicã
minimã de 0,52 mpK/W
- izolarea conductelor de distribuþie încãlzire ºi apã caldã de consum,
- montare robineþi termostataþi.

Primãria Cluj-Napoca, în urma
negocierilor în cadrul licitaþiei pentru
contractarea firmei care a realizat
reabilitarea termicã, a adus o economie
de 896.648 lei (aproape 9 miliarde de
lei vechi).
Situaþia financiarã pentru cele 11
blocuri este urmãtoarea:
1. Unirii 15, 40 apartamente.
Costul reabilitãrii a fost de 571.354,7
lei, pentru pachetul mediu 571.355
2. Albac 9, 40 apartamente. Costul
reabilitãrii a fost de 395.898,72 lei,
pentru pachetul maximal, faþã de
465.725,58 lei estimarea iniþialã
3. Bucegi 3 bl. B2, 16 apartamente.
Costul reabilitãrii a fost de 335.828,71
lei, pentru pachetul mediu, faþã de
397.424,86 lei estimarea iniþialã
4. Primãverii 14 bl. D19, sc. I-II, 25
apartamente Costul reabilitãrii a fost
de 663094 lei, pentru pachetul maximal, faþã de 663094,18 lei estimarea
iniþialã
5. Bucium 17-19 bl. R6-7, 40
apartamente. Costul reabilitãrii a fost
de 874.532 lei, pentru pachetul maxi-

mal, faþã de 894535,56 lei estimarea
iniþialã
6. Cioplea 10 bl. S/12, 27 apartamente. Costul reabilitãrii a fost de
544505 lei, pentru pachetul mediu
7. Putna 4, 40 apartamente. Costul
reabilitãrii a fost de 889.928,86 lei,
pentru pachetul maximal, faþã de
1.060.836,42 lei estimarea iniþialã
8. Micuº 3 bl. D12, 30 apartamente. Costul reabilitãrii a fost de
707.897,83 lei, pentru pachetul maximal, faþã de 865.542,35 lei estimarea
iniþialã
9. Bucium 9 bl. D40, 41 apartamente. Costul reabilitãrii a fost de
689.233,51 lei, pentru pachetul maximal, faþã de 929.194,44 lei estimarea
iniþialã
10. Firiza 4 bl. A3, 44 apartamente.
Costul reabilitãrii a fost de 930.359,88
lei, pentru pachetul maximal, faþã de
1.009.130,51 lei estimarea iniþialã
11. Tarniþa 5 bl. A2, 44 apartamente. Costul reabilitãrii a fost de
910.028,82 lei, pentru pachetul maximal, faþã de 1.007.866,03 lei estimarea
iniþialã

DESCRIEREA
PACHETELOR DE MÃSURI
z Pachetul de mãsuri MINIMAL
cuprinde urmãtoarele lucrãri de intervenþie:
- termoizolarea pereþilor exteriori
cu polistiren de 10 cm grosime, inclusiv finisaje,
- termoizolarea planºeului la subsol cu 8 cm grosime,
- izolarea planºeului terasã cu 15 cm,
- înlocuirea tâmplãriei exterioare
cu o tâmplãrie cu o rezistenþã termicã
minimã de 0,52 mpK/W
- izolarea conductelor de distribuþie încãlzire ºi apã caldã de consum,
- montare robineþi termostataþi.
z Pachetul de mãsuri MEDIU cuprinde urmãtoarele lucrãri de intervenþie:
- termoizolarea pereþilor exteriori
cu polistiren de 12 cm grosime, inclusiv finisaje
- termoizolarea planºeului la subsol cu 10 cm grosime,

z Pachetul de mãsuri MAXIMAL
cuprinde urmãtoarele lucrãri de intervenþie:
- termoizolarea pereþilor exteriori
cu polistiren de 15 cm grosime, inclusiv finisaje
- termoizolarea planºeului la subsol cu 12 cm grosime,
- izolarea planºeului terasã cu 20
cm
- înlocuirea tâmplãriei exterioare
cu o tâmplãrie cu o rezistenþã termicã
minimã de 0,52 mpK/W
- izolarea conductelor de distribuþie încãlzire ºi apã caldã de consum,
- montare robineþi termostataþi
Tipul pachetului de mãsuri
este ales de asociaþia de proprietari
În perioada imediat urmãtoare vor
începe lucrãrile de reabilitare termicã
la 8 blocuri, în valoare totalã de
5.171.210,8 lei, din care partea ce
revine asociaþiilor de proprietari este
de 1.034.242,16 lei (20%).
ªi la aceste blocuri, ca urmare a
negocierilor avute de primãrie de
firmele constructoare, s-a obþinut o
economie, care de aceastã datã este
mult mai mare, respectiv 2.457.217,2
lei, ca urmare a crizei pieþei imobiliare.
Situaþia financiarã pe cele 8 blocuri
este urmãtoarea:

Firiza

Micuº

1. Firiza 10 bl. A4, 44 apartamente.
Costul reabilitãrii este de 718.687,76
lei, pentru pachetul maximal, faþã de
1.061.509 lei estimarea iniþialã
2. Donath 13 bl. M1, 70 apartamente. Costul reabilitãrii este de
1.220.768,64 lei, pentru pachetul
mediu, faþã de 1.979.882 lei estimarea
iniþialã
3. Calea Floreºti 135 bl. C2, 44
apartamente. Costul reabilitãrii este de
512.966,16 lei, pentru pachetul mediu,
faþã de 752.586 lei estimarea iniþialã
4. Constantin Brâncuºi 194, 30
apartamente. Costul reabilitãrii este de
506.606,8 lei, pentru pachetul maximal, faþã de 734.442 lei estimarea
iniþialã
5. Fântânele 46, 12 apartamente.
Costul reabilitãrii este de 250.078,5 lei,
pentru pachetul minimal, faþã de
402.335 lei estimarea iniþialã
6. Fabricii de Zahãr 14 bl. S10, 30
apartamente. Costul reabilitãrii este de
470.956,78 lei, pentru pachetul minimal, faþã de 689.192 lei estimarea
iniþialã
7. Donath 107 bl. P1, 60 apartamente. Costul reabilitãrii este de
977.105,43 lei, pentru pachetul mediu,
faþã de 1.342.354 lei estimarea iniþialã
8. Plopilor 20, 30 apartamente.
Costul reabilitãrii este de 514.040,73
lei, pentru pachetul maximal, faþã de
666.128 lei estimarea iniþialã.

Fondurile alocate
municipiului Cluj-Napoca
de Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Locuinþei,
în anul 2009, pentru
execuþia lucrãrilor de
reabilitare termicã, se
ridicã la suma de
56.922.960 lei, credite
de angajament.

Tarniþa

AªTEPTÃM SUGESTII DIN PARTEA ASOCIAÞIILOR DE PROPRIETARI
CU PRIVIRE LA MATERIALELE PE CARE SÃ LE PUBLICÃM ÎN ACEASTÃ PAGINÃ

www.primariaclujnapoca.ro

BIROUL MASS-MEDIA,
CAMERA 50, MOÞILOR 3
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Festivalul Internaþional de Film Transilvania - 2009

SPECTACULOS, PLIN DE VIAÞÃ, NUMEROªI INVITAÞI DE MARCÃ
Aºa ar putea fi rezumatã în câteva cuvinte Gala de închidere
a Festivalului Internaþional de Film Transilvania, desfaºuratã pe 6 iunie,
la Teatrul Naþional din Cluj-Napoca. Cel mai aºteptat moment al festivalului,
desemnarea câºtigãtorilor celei de-a opta ediþii, s-a întamplat in penultima
searã a festivalului, debordând de numeroase surprize.

Juriul, format din Assumpta Serna, Corina
ªuteu, Jim Stark, Dan Fãinaru ºi Szabolcs Hajdu
a decis ca Trofeul Transilvania sã fie acordat anul
acesta ex aequo filmului Nord, pentru «modul
în care descrie o cãlãtorie ce relevã cele mai
emoþionante laturi ale sufletului scandinav », ºi
lung-metrajului Poliþist, adjectiv, pentru « descrierea ineditã a discrepanþei dintre justiþia realã ºi
cea intenþionatã».

dramaticã ºi stranie cãtre nordul îndepãrtat.
Filmul a fost distins la Festivalul de la Berlin
2009 cu Premiul Fipresci pentru Cel mai
bun film din secþiunea Panorama ºi Premiul
Europa Cinemas Label.
Premiul a fost înmânat selecþionerului
de la Festivalul de Film de la Berlin, Nikolaj
Nikitin.

Filmului Nord i s-a acordat ºi Premiul
pentru imagine (semnatã de Philip Øgaard),
« pentru compoziþia creativã a imaginilor de
iarnã din munþii Norvegiei ».
Seria premiilor a continuat cu Trofeul
pentru Cea Mai Bunã Regie, acordat lui
Barmak Akram pentru “autenticitatea cu
care a prezentat lumea afganã în Copilul din
Kabul”. Premiul pentru cea mai bunã interpretare a fost o alegere cu totul ºi cu totul
specialã a Juriului TIFF din acest an, el fiind
acordat întregii distribuþii a filmului Fata în
casã/ La nana, în regia lui Sebastian Silva,
pentru « chimia perfectã a operei lor colective ».
Juriul Zilelor Filmului Românesc a
decis ca Premiul Românesc pentru secþiunea lungmetraj sã fie adjudecat de filmul
Cealaltã Irina (R. Andrei Gruzsinczki,
2008).
Pentru scurtmetraj, Premiul Zilelor
Filmului Românesc a fost acordat filmului
Pentru el (R. Stanca Radu). Andrei
Dãscãlescu a fost recompensat cu Premiul
de Debut din cadrul Zilelor Filmului
Românesc pentru filmul Constantin ºi
Elena (2008), iar Amintiri din Epoca de Aur
a plecat cu Menþiunea specialã a juriului.

Anunþul, fãcut de David Perrotta,
Senior Director, Customer Experience,
Vodafone România ºi Theodor Paleologu,
Ministrul Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului Naþional, a stârnit euforie în rândul publicului. Producþie de origine norvegianã, Nord este un road movie comic,
romantic ºi pitoresc. Povestea unui atlet,
Jomar, care, dupã o crizã psihicã, s-a izolat
într-o existenþã tristã. Dotat doar cu un
scooter de zãpadã, ºi cu 5 litri de tãrie pe post
de provizii, Jomar porneºte într-o cãlãtorie

Al doilea laureat al serii de sâmbãtã a fost
Poliþist, adjectiv, în regia lui Corneliu
Porumboiu. Prezentat ºi premiat în cadrul
secþiunii Un Certain Regard al festivalului
de la Cannes 2009, unde a fost primit cu
mult entuziasm atât de criticã, cât ºi de publicul festivalier, filmul spune povestea unui
tânãr poliþist de provincie, interpretat magistral de Dragoº Bucur, care îºi pierde încrederea în legea pe care ar trebui sã o aplice.
Trofeul a fost înmânat regizorului Corneliu
Porumboiu.
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Gala de închidere a celei de-a opta
ediþii a Festivalului Internaþional de Film
Transilvania a avut parte de câteva momente speciale, emoþionante, intense ºi
totodatã pline de farmec. Primul ministru
al României, Emil Boc, i-a înmânat
maestrului Mircea Albulescu, Premiul de
Excelenþã. Actorul Dorel Viºan a urcat pe
scena Teatrului Naþional pentru a-i aduce
un omagiu regizorului Dan Pita – cãruia
festivalul i-a acordat unul din cele douã
Premii pentru Întreaga Carierã, al doilea
trofeu cu aceasta titulaturã ajungând cãtre
actorul Florin Piersic direct din mâinile
invitatei de onoare a acestei ediþii, celebra
actriþã Claudia Cardinale. Prezenþa ei la
Cluj a fost încununatã cu oferirea unui trofeu TIFF pentru Întreaga Carierã oferit

unei personalitãþi din cinematografia europeanã.

PREMIILE TIFF 2009 –
EDIÞIA A 8-A
z Trofeul Transilvania în valoare de
10.000 de euro, oferit de Vodafone – ex
aequo Nord (R. Rune Denstad Langlo,
Norvegia, 2009) ºi Poliþist, adjectiv (R.
Corneliu Porumboiu, România, 2009)
z Premiul de regie în valoare de
3000 de euro, oferit de CNC - Akram
(Kabuli Kid/ Copilul din Kabul, Franþa,
2008)
z Premiul pentru imagine, oferit de
Kodak Cinelabs - Philip Øgaard (Nord,
Norvegia, 2009)
z Premiul pentru cea mai bunã interpretare în valoare de 1000 de euro, oferit de
Vitrina Advertising - Distribuþia filmului La
nana /Fata în casã (R. Sebastian Silva, ChileMexic, 2008)
z Premiul FIPRESCI, oferit de Juriul
Asociaþiei Presei Strãine de Film – Kan door
huid heen/ Trece prin piele (R. Esther Rots,
Olanda, 2009)
z Premiul publicului, oferit de Mastercard – Machan/ Machan, (R. Uberto
Pasolini, Italia-Germania-Sri Lanka, 2008)
z Premiul de excelenþã, oferit de Mercedes-Benz – actorului Mircea Albulescu
zPremiul pentru întreaga carierã oferit
de Banca Transilvania – regizorul Dan Piþa
z Premiul pentru întreaga carierã –
actorul Florin Piersic
zPremiul pentru întreaga carierã oferit
unei personalitãþi din cinematografia europeanã – actriþa Claudia Cardinale
z Premiul pentru scurt metraj
din secþiunea “Umbre”, în valoare de 500 de
euro, oferit de Cafeaua NESCAFÉ - Danse
Macabre/Dans Macabru (R. Pedro Pires,
Canada, 2008)
z Premiul Zilelor Filmului Românesc
pentru secþiunea lungmetraj, oferit de ABIS
- Cealaltã Irina (R. Andrei Gruzsinczki,
2008)

z Premiul Zilelor Filmului Românesc
pentru secþiunea scurtmetraj în valoare de
1500 de euro oferit de Mediafax – Pentru el
(R. Stanca Radu)
z Premiul de Debut din cadrul
Zilelor Filmului Românesc în valoare de
1000 de euro, oferit de Ursus – Andrei
Dãscãlescu, pentru filmul Constantin ºi
Elena (2008)
z Menþiune specialã a juriului Zilelor
Filmului Românesc – Amintiri din Epoca
de Aur (R. Ioana Uricaru, Hanno Hoefer,
Razvan Mãrculescu, Constantin Popescu,
Cristian Mungiu, România, 2009)
z Premiul HBO pentru scenariu de
lung metraj, în valoare de 3000 de USD, din
cadrul Concursului Naþional de Scenarii,
iniþiat de HBO România în parteneriat cu
TIFF – Mimi Brãnescu, pentru scenariul
Acasã la tata
z Premiul HBO pentru scenariu de
scurt metraj, în valoare de 1500 USD, din
cadrul Concursului Naþional de Scenarii,
iniþiat de HBO România în parteneriat cu
TIFF – Octav Gheorghe pentru scenariul
Trofeul „Oase Manciu”
z Premiul HBO pentru scenariu de
documentar, în valoare de 2000 USD, din
cadrul Concursului Naþional de Scenarii,
iniþiat de HBO România în parteneriat cu
TIFF - Adrian Voicu, pentru scenariul
Victoria, între 8 ºi 9
z Premiul special Adevãrul de Searã,
ediþia de Cluj-Napoca, oferit la alegerea cititorilor sãi unui film din Competiþia TIFF
2009 - Poliþist, adjectiv ( R. Corneliu
Porumboiu, România, 2009)
zPremiul Let’s Go Digital! pentru cel
mai bun scurt metraj realizat în cadrul
workshopului Let’s Go Digital!, oferit de
UPC – Stein Alaiv, realizat de Adrian
Florin Ardelean, Mihai Nanu, Sergiu
Zorger
zDiplomã de onoare a Atelierului Let’s
Go Digital, ediþia a ºaptea, 2009 - Elena
Cosmãnescu
z Premiul special pentru contribuþia
adusã cinematografiei mondiale acordat
producãtorului Menahem Golan.
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PARKING SUPRATERAN ÎN PRIMÃVERII - MÃNÃªTUR
MANAªTUR
z cca 390 locuri de parcare în spaþiu închis ºi protejat – faþã de 83 locuri de parcare existente (în aer liber)
z 1500 metri pãtraþi de spaþiu verde în plus faþã de cel existent (de la 2197 mp la
3697 mp), repoziþionat ºi modernizat;
z loc de joacã pentru copii;
z fântânã artezianã;
z alei ºi trotuare;
z bãnci pentru relaxare.

Focus

Cluj-Napoca

Avantaje

stradã
redatã circulaþiei

trotuarul redat pietonilor, vârstnicilor ºi mamelor cu cãrucioare

PLAN DE SITUAÞIE EXISTENT. Dupã cum
se poate observa din graficul alãturat, noul parking
nu distruge spaþiul verde, suprafaþa parcului regãsindu-se pe locul vechiului amplasament al parcãrii cu
o suprafaþã sensibil mai mare decit cea actualã.

spaþiul verde din zonã, reabilitat ºi îngrãdit

Proiectul noului stadion municipal

www.primariaclujnapoca.ro
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COPIII CLUBULUI VEDETELOR AU INTRAT ÎN CARTEA RECORDURILOR
Ziua Copilului din acest an a reprezentat pentru membrii Clubului
Vedetelor, o zi importantã ºi de neuitat: omologarea recordului mondial
pentru cel mai lung concert live
susþinut de copii.
“Gazda” evenimentului a fost Parcul
Central “Simion Bãrnuþiu”, unde peste
2.000 de copii au asistat la cel mai lung
concert live, susþinut de 15 interpreþi
vocali ºi 5 dansatori de la Clubul Vedetelor.
Micile vedete au cântat peste 12 ore, fãrã
întrerupere, peste 200 de melodii de muzicã uºoarã, în limbile românã, germanã,

francezã, spaniolã, italianã, englezã, portughezã ºi turcã, în primele 11 ore de concert nefiind repetatã niciuna dintre piese.
Concertul a fost încheiat cu melodia
„Copiii lumii vor pace”, melodie aleasã imnul
oficial al „Festivalului Internaþional de Muzicã
pentru Copii” din Antalya.
Recordul a fost omologat pe loc, reprezentantul Academiei Recordurilor Mondiale fiind
prezent pe tot parcursul evenimentului, cronometrând ºi monitorizând evoluþia copiilor.
Certificatul de omologare a recordului
mondial a fost înmânat de primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, ºi de

Ramona Niþã, reprezentant al World Record
Academy. Cele 15 componente ale “Clubului
Vedetelor”, cu vârste curpinse între 6 ºi 16 ani,
au primit ºi diplome de excelenþã din partea
Primãriei Cluj-Napoca ºi a Fundaþiei Române
pentru Copii Comunitate ºi Familie FRCCF.
Recordul stabilit de elevii compozitorul
Alexandru Filip, conducãtorul trupei, reprezintã ºi o carte de vizitã impresionantã pentru
municipiul Cluj-Napoca, cât ºi pentru
România.
Vechiul record mondial a fost de doar
patru ore ºi jumãtate ºi era deþinut de un grup
de copii ºi de adolescenþi suedezi.

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL-ISTORIC
Universitatea „Babeº-Bolyai” organizeazã în anul universitar 2009/2010 cursul
postuniversitar de specializare „Valorificarea patrimoniului cultural-istoric”, susþinut
de specialiºti ºi experþi atestaþi în domeniu (istorici, arheologi ºi istorici de artã).
Cursul se va desfãºura în cadrul Facultãþii de Istorie ºi Filosofie, sub egida Centrului
pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural-Istoric. Acesta se adreseazã tuturor persoanelor ºi instituþiilor implicate
în activitãþi cu profil cultural, de administrare, gestiune, protecþie ºi valorificare a patrimoniului cultural-istoric:
z deþinãtori/administratori publici ºi privaþi de monumente istorice ºi bunuri culturale mobile,
z instituþii de cult care deþin monumente istorice ºi bunuri culturale mobile,
z funcþionari publici,
z manageri ºi referenþi de patrimoniu,
z curatori de muzee ºi situri,
z cadre didactice,
z ghizi ºi agenþi de turism,
z masteranzi, doctoranzi.

Cursul oferã o introducere în problematica patrimoniului cultural-istoric: ansambluri cultural-istorice (centre istorice ale oraºelor, alte tipuri de aºezãri istorice, parcuri ºi rezervaþii arheologice, zone industriale cu valoare
istoricã); monumente istorice (fortificaþii, cetãþi ºi castele, clãdiri cu valoare istoricã, monumente de cult, monumente de for public); situri arheologice (preistorice, dacice, romane, post-romane, medievale, pre-moderne ºi
moderne, industriale); bunuri culturale mobile (antichitãþi, muzee ºi colecþii); etnografie ºi tradiþii culturalistorice etc.
Participanþii vor beneficia de un program de studii flexibil, modular. Pregãtirea cursanþilor va fi structuratã
pe însuºirea unor concepte teoretice (cu privire la patrimoniul cultural-istoric) ºi a unor abilitãþi practice (excursii de studii tematice, întocmirea ºi obþinerea finanþãrii pentru proiecte privind patrimoniul cultural). Cursanþilor
le vor fi furnizate materiale documentare ºi suporturi de curs.
Ca urmare a absolvirii acestui curs, Universitatea „Babeº-Bolyai” acordã un Certificat post-universitar de
absolvire-specializare, recunoscut de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii din România.

ETICA PROFESIONALÃ
Programul de studii masterale „Etica profesionalã” este dezvoltat de Facultatea de istorie ºi filosofie a
Universitãþii „Babeº-Bolyai” ºi se desfãºoarã pe durata a doi ani (trei semestre de cursuri ºi un semestru pentru
stagiul profesional ºi redactarea disertaþiei), în limba românã. Include ºi un modul opþional în limba francezã.
La admitere se pot înscrie absolvenþii de studii universitare, iar cei care doresc sã urmeze modulul în francezã
au nevoie ºi de un atestat de competenþã lingvisticã în aceastã limbã. Fiecare candidat trebuie sã propunã un
proiect de cercetare, selecþia urmând sã se realizeze dupã un interviu pe baza acestui proiect. Taxa de ºcolarizare
este de 400 de euro anual, echivalentul în lei.
La absolvire, masteranzii pot activa ca profesori în învãþãmântul secundar (dacã urmeazã ºi modulul de
pregãtire psiho-pedagogicã), asistenþi de cercetare, consilieri de eticã, experþi eticieni, funcþionari publici.
Lucrãrile lor vor putea fi publicate în revista „Caiete de eticã profesionalã”.
Partenerii acestui masterat sunt o serie de universitãþi (Université Paris Est, Université Jean Moulin Lyon
3, Université d’Amiens, Eberhard Karls Universität Tübingen), instituþii ºi companii din Cluj, precum ºi urmãtoarele asociaþii profesionale: Societarea Românã de Fenomenologie, Societatea Românã de Filosofie, Asociaþia
Magistraþilor din România, SoJust - Societatea pentru Justiþie.
Informaþii suplimentare se pot afla de la sediul facultãþii, de pe strada M. Kogãlniceanu nr. 1 sau de pe siteul UBB, www.ubbcluj.ro.
"Materiale publicate în baza parteneriatului dintre Primãrie ºi UBB"
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Hotãrâri de Consiliu Local

Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA
nr. 248/2009
privind aprobarea
Studiului de fezabilitate,
caracteristicilor principale
ºi indicatorilor
tehnico-economici pentru
obiectivul de investiþii
“Înlocuire parapeþi ºi lucrãri
de reparaþii la zidul de sprijin
pe Canalul Morii - tronsonul
str. Regele Ferdinand - P-þa
Mihai Viteazu”

este de 300 m, iar suprafaþa este de 2235
mp
z se vor înlocui stâlpii pentru iluminat, folosindu-se reþeaua existenþa, care
vor fi amplasaþi pe zonã de demarcaþie
între carosabil ºi pietonal;
Aceºti indicatori tehnico-economici
sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantã din
prezentþa hotãrâre.

HOTÃRÂREA
nr. 250/2009
privind prelungirea unor
contracte de închiriere

Art. 1. Se aprobã Studiul de fezabilitate, caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii: “Înlocuire parapeþi ºi
lucrãri de reparaþii la zidul de spijin pe
Canalul Morii - tronsonul str. Regele
Ferdinand - P-þa Mihai Viteazu”, conform anexei care face parte integrantã
din prezenþa hotãrâre.
Art. 2. Finanþarea studiului de fezabilitate ºi a proiectului tehnic va fi
fãcutã din bugetul local pe anul 2009,
Cap.70.02 / C poziþia 1.
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 27 voturi

Art.1 Se aprobã prelungirea unor
contracte de închiriere pentru spaþiile cu
altã destinaþie, conform anexei care face
parte integrantã din prezenþa hotãrâre.
Art.2 Durata prelungirii este pânã la
data de 01.07.2009, de la data expirãrii
contractelor, conform anexei.
Contractele înceteazã de drept la
momentul predãrii spaþiului cãtre
revendicator, respectiv la data vânzãrii
spaþiului în bazã Legii nr. 550/2002,
pentru spaþiile aflate în aceastã situaþie.
Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia patrimoniul municipiului ºi evidenþa proprietãþii ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 27 voturi

Anexa la Hotãrârea
nr. 248/2009

Anexa la Hotãrârea
nr. 250 / 2009

Caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului
de investiþii “Înlocuire parapeþi ºi lucrãri
de reparaþii la zidul de sprijin pe Canalul
Morii - tronsonul str. Regele Ferdinand
– P-þa Mihai Viteazu”
TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
BENEFICIAR: Consiliul local al
municipiului Cluj-Napoca
AMPLASAMENT: Municipiul ClujNapoca, str. Andrei Saguna (tronsonul
str.Regele Ferdinand - P-þa Mihai Viteazu)
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totalã a investiþiei conform
devizului general, inclusiv TVA este:
3.548.782 lei cu TVA, din care C+M 3.308.020 lei cu TVA
Etapa1
z realizarea a douã ziduri de sprijin
din beton armat pe fiecare mâl al tronsonului studiat, între podurile circulate
auto ºi acoperirea fundului albiei cu o
placã de beton armat.
z balustradã de protecþie pentru
pietoni va fi realizatã din elemente metalice de oþel asamblate prin sudurã pe
module, iar asamblarea în situri se va face mecanic cu prindere în ºuruburi;
Lungimea canalului pe care se executã lucrarea de reparare ziduri de sprijin este de 300 m, iar suprafaþa este de
3240 mp.
Etapã 2
z schimbarea destinaþiei parcãrii
actuale de pe malul canalului, zona aferentã parcãrilor sã fie amenajatã în scop
pietonal, prin pavarea cu blocuri de
granit (7x7 cm), delimitate de carosabil
(care va fi realizat tot din blocuri granit
18x 18cm) printr-o rigolã din grãtare de
fontã ºi de un sistem anti-parking compus din blocuri de granit, amplasate la
distanþã de 2m. Lungimea pietonalului

S.C. Farmacia Hera S.R.L – Str. G.
Bruno nr.26 - 385,6 lei
Sigma Societate Cooperativã Meºteºugãreascã - Str. V. Goldiº nr.1 - 139,83
lei
Asociaþia pentru Protejarea ºi Ajutorarea Handicapaþilor Motori - Str. A.
Iancu nr.25 - 12,21 lei

HOTÃRÂREA
nr. 272/2009
privind prelungirea unor
contracte de închiriere
Art.1 Se aprobã prelungirea unor
contracte de închiriere pentru spaþiile
cu altã destinaþie, conform anexei care
face parte integrantã din prezenþa
hotãrâre.
Art.2 Duratã prelungirii este pânã
la data de 01.07.2009, de la data
expirãrii contractelor, conform anexei.
Contractele înceteazã de drept la
momentul predãrii spaþiului cãtre revendicator, pentru spaþiile aflate în
aceastã situaþie.
Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia patrimoniul municipiului ºi
evidenþa proprietãþii ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 25 voturi

Anexã la Hotãrârea
nr. 272/2009
Uniunea Studentilor Maghiari din
judetul Cluj - 26,7 lei
Club Sportiv Municipal - 72,00 lei
Uniunea Artistilor Plastici-Filiala
Interjudeteana Cluj-Bistrita - 74,07 lei
Teatrul Maghiar de Stat - 48,5 lei +
14,4 lei
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HOTÃRÂREA
nr. 251/2009
privind aprobarea proiectului
Poliþia Comunitarã
Dezvoltare ºi Modernizare,
pentru Programul
Operaþional Dezvoltarea
Capacitãþii Administrative,
axã prioritara 2.
Îmbunãtãþirea calitãþii ºi
eficienþei serviciului public,
cu accentul pus pe procesul
de descentralizare
Art. 1. Se aprobã proiectul Poliþia Comunitarã Dezvoltare ºi Modernizare, pentru atragerea de fonduri nerambursabile din
Programul Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Administrative, axã prioritara 2.
Îmbunãtãþirea calitãþii ºi eficienþei serviciului public, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare.
Art. 2. Se aprobã bugetul proiectului în
valoare totalã de 455.937,40 lei, din care
377.280 lei reprezintã sumã solicitatã ºi
78.657,40 lei reprezintã co-finanþarea. Sumã
de 78.657,40 lei se constituie din 7.700 lei,
care reprezintã co-finanþarea din partea
Consiliului local al municipiului ClujNapoca la cheltuielile eligibile ale proiectului ºi sumã de 70.957,40 lei, care reprezintã
valoarea TVA. Proiectul va fi depus de
municipiul Cluj-Napoca, în calitate de
solicitant, pentru Programul Operaþional
Dezvoltarea Capacitãþii Administrative, axã
prioritara 2. Îmbunãtãþirea calitãþii ºi eficienþei serviciului public, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare.
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrîrii se încredinþeazã Biroul strategie ºi
dezvoltare localã ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 27 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 252/2009
privind aprobarea participãrii
la înfiinþarea ‘’Asociatiei de
dezvoltare Intercomunitarã
ECO-METROPOLITAN Cluj’’, a
însuºirii actului constitutiv ºi
a statutului acestei asociaþii
Art. 1. Se aprobã asocierea municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul
local al municipiului Cluj-Napoca cu

sediul în Cluj-Napoca, str. Moþilor nr.
1, judeþul Cluj, reprezentat prin primar,
domnul Sorin Apostu, în calitate de asociat membru fondator, cu unitãþile
administrativ-teritoriale din judeþul
Cluj, prevãzute la Anexa 1, care face
parte integrantã din prezenþa hotãrâre,
în vederea constituirii ‘’Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitarã ECOMETROPOLITAN Cluj’’, persoanã
juridicã de drept privat, cu stãtut de utilitate publicã.
Art.2. Se aprobã Actul constitutiv ºi
Statutul ‘’Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECO-METROPOLITAN
Cluj’’, conform Anexelor 2 ºi 3 care fac
parte integrantã din prezenþa hotãrâre ºi
care vor fi semnate de cãtre Primarul
municipiului Cluj-Napoca, domnul
Sorin Apostu.
Art.3. Se aprobã alocarea sumei de
5000 lei, reprezentând aportul Consiliului local al municipiului ClujNapoca la constituirea patrimoniului
iniþial al ‘’Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECO-METROPOLITAN Cluj’’.
Art. 4. Se aprobã cotizaþia pentru
anul 2009 a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca la susþinerea
activitãþilor asociaþiei, în sumã de 0,7
lei/locuitor, dar nu mai mult de 100.000
lei pentru Municipiul Cluj-Napoca.
Art. 5. Se aprobã cã sediul ‘’Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã
ECO-METROPOLITAN Cluj’’ sã fie
în judeþul Cluj, localitatea Cluj-Napoca,
b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, în
vederea desfãºurãrii activitãþii acesteia.
Art.6. Se desemneazã cã reprezentant al Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca în Adunarea Generalã a
‘’Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECO-METROPOLITAN Cluj’’,
dl. Sorin Apostu, primarul municipiului
Cluj-Napoca.
Art. 7. Se mandateazã dl. Primar
Sorin Apostu sã semneze împreunã cu
reprezentanþii asociaþilor, membrii consiliului director ºi comisia de cenzori.
Art. 8. Procedura de achiziþie publicã pentru delegarea serviciului de salubrizare menajerã în Municipiul ClujNapoca, demaratã anterior constituirii
A.D.I. în conformitate cu prevederile
OUG 34/2006 modificatã, se va
desfãºura conform procedurilor legale.
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire ºi
punerea în aplicare a prezenþei hotãrâri
se însãrcineazã Direcþia economicã,
Direcþia tehnicã, Biroul Strategie ºi dezvoltare localã, evaluare proiecte.

Art. 10. Prezenþa hotãrâre se comunicã Consiliului Judeþean Cluj ºi
Instituþiei Prefectului Judeþului Cluj.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 27 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 254/2009
privind modificarea
ºi completarea Hotãrârii nr.
409/2008 (aprobarea
studiului de oportunitate ºi
a documentaþiei de atribuire
în vederea organizãrii ºi
desfãºurãrii procedurii de
concesionare prin licitaþie a
terenului situat în municipiul
Cluj-Napoca, P-þa Mihai
Viteazul, în vederea realizãrii
unui parking subteran)
Art. I. Se aprobã modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 409/2008, respectiv ale contractului de concesiune ºi a
caietului de sarcini pentru concesionarea terenului situat în municipiul ClujNapoca, P-ta Mihai Viteazul, în vederea
realizãrii unui parking subteran, prevãzute în documentaþia de atribuire din
anexa nr. 2 la Hotãrârea nr. 409/2008,
dupã cum urmeazã:
Contractul de concesiune se modificã astfel:
Art.8. va avea urmãtorul conþinut:
Art.8. Platã eºalonatã se se face în maxim
25 de ani. Platã primei redevenþe se va
efectuã în termen de 30 de zile de la data
darii în exploatare a parkingului.
Redevenþa anualã se va stabili cã raport
între valoarea totalã a concesiunii ºi
numãrul de ani rãmãºi astfel încât platã
integralã sã se efectueze în 25 de ani.
Redevenþa se achita în lei la cursul de
echivalare lei/EURO a Bãncii Naþionale
a României pentru ziua plãtii.
Art. 12. se completeazã cu punctul
12.c. Cã urmare a manifestãrii intenþiei
de înstrãinare a parkingului subteran
cãtre o societate tertã SC Cogedir
Parking SRL în conformitate cu prevederile art. 41 din legea 50/1991 republicatã ºi modificatã, concedentul va realizã
transmiterea dreptului de concesiune
prin încheierea unui act adiþional la contractul existent.
Art. 14. se completeazã cu punctul
14.6. Concedentul se obligã sã nu auto-
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rizeze construcþia de noi parkinguri publice acoperite(se vor exclude parking-uri
construite pentru: bãnci, condominii,
instituþii publice, hoteluri, etc. cãrora li se
poate solicita prin autorizaþia de construire construirea acestor parcãri), pe o razã
de 200 m de la limitele suprafeþei ce face
obiectul concesiunii, aceastã fiind permisã doar pentru riverani. Interdicþia de
parcare în aria mai sus identificatã va intrã
în vigoare în termen de cel mult 10 zile
de la data începerii exploatãrii parkingului ce va fi edificat pe terenul obiect al
concesiunii. În caz de nerespectare a regulilor de circulaþie instituite în sensul
expus anterior, organele de control vor
aplicã sancþiunile prevaute de legislaþia în
vigoare.
Art. 16 punctul 16.c. se completeazã
cu 16.c.4. Concesiunea se rezilieaza ºi
în cazul abandonãrii de cãtre concesionar a executãrii lucrãrilor de construcþie
a parkingului, înþelegându-se prin asta,
suspendarea lucrãrilor fãrã o cauza justificatã un termen de mai mult de 120
zile consecutive. Cauza justificatã
înseamnã forþã majorã sau cazul fortuit
sau orice altã cauza determinatã prin
acordul pãrþilor, anunþata de cãtre concesionar în termen de 48 de ore de la
apariþie ºi constatatã cã atare de cãtre
concedent. Pentru fiecare zi de întârziere nejustificatã în derularea
lucrãrilor, concedentul va fi îndreptãþit
sã perceapã o penalitate zilnicã echivalent cu 0,05 la o mie din costul construcþiei astfel cum a fost declarat prin
autorizaþia de construire. La încheierea
lucrãrilor parkingului sumã se va regulariza cu costul efectiv al investiþiei.
Penalitãþile se datoreazã fie la rezilierea
contractului, fie la data încheierii
lucrãrilor de execuþie.
Art. 16 punctul 16.e.2 se completeazã
cu alineatul: se considerã circumstanþã de
forþã majorã o situaþie independenþa de
voinþa pãrþilor, neaºteptatã, imprevizibilã,
aºa cum este definitã de jurisprudenþã în
domeniu, incluzând situaþiile: calamitate
naturalã, accidente grave, stare de rãzboi,
stare de alertã, existenþa de infrastructuri
îngropate ºi subsoluri necunoscute de
autoritãþile publice sau de cãtre concesionar, situri arheologice enumerarea nu
este limitativa care prin existenþa lor
determinã suspendarea sau întreruperea
lucrãrilor.
Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia patrimoniul municipiului ºi evidenþa proprietãþii, Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 27 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 255/2009
privind modificarea
ºi completarea Hotãrârii nr.
712/2007 (reglementarea
taximetriei pe municipiului
Cluj-Napoca), modificatã de
Hotãrârea nr.148/2008 ºi
încetarea valabilitãþii
Hotãrârii nr. 501/2001
Art.I. Se aprobã completarea art.8
Hotãrârii nr.712/2007 cu urmãtorul alineat :
“Se aprobã ca pânã la data de
01.01.2010 toþi deþinãtorii de autorizaþii
de transport ºi autorizaþii de taxi, emise în
baza Legii nr.38/2003, modificatã de
Legea nr.265/2007 Legea nr.68/2008,
prin preschimbare, sã fie scutiþi de plata
redeventelor ºi a garanþiei de execuþie a
serviciului public de transport local în
regim de taxi.”
Art..II Se aprobã modificarea Regulamentului-cadru pentru organizarea
ºi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, aprobat prin
Hotãrârea nr.148/2008 ce modificã
Hotãrârea nr. 712/2007, în sensul excluderii modelului de Contract-cadru de
prestãri servicii de dispecerat taxi.
Art. III Se aprobã modelul pentru
autorizaþia de dispecerat taxi, prevãzut în
Anexa I la prezenta hotãrâre.
Art. IV. Se aprobã completarea cap.
III “Drepturi ºi obligaþii” al Regulamentului-cadru pentru organizarea ºi
executarea serviciului public de transport
local în regim de taxi, aprobat prin Hotãrârea nr.148/2008 ce modificã Hotãrârea
nr. 712/2007, cu urmãtorul articol:
Art.45. În completarea obligaþiilor ce
decurg din prevederile secþiunilor 3 ºi 4
ale Capitolului II din Regulamentulcadru pentru organizarea ºi executarea
serviciului public de transport local în
regim de taxi ºi art.42. al prezentului
capitol, transportatorii autorizaþi au
urmãtoarele obligaþii ce se constituie în
norme locale pe raza municipiului ClujNapoca:
a. Transportatorii autorizaþi în regim
de taxi vor folosi ca locuri de aºteptare
clienþi numai standurile special amenajate. Pentru îndeplinirea acestei obligaþii,
Consiliul local al municipiului ClujNapoca asigurã în mod gratuit un numãr
optim de amplasamente exclusiv pentru
standuri de taximetre. Aceste standuri vor
fi folosite doar de cãtre transportatorii
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autorizaþi. Ocuparea standurilor se va
face în ordinea strictã a sosirii taximetrelor numai în zona destinatã standului.
Amplasamentele standurilor vor fi
marcate ºi semnalizate cu indicatoare
TAXI - nr. locuri precum ºi Oprirea
interzisã, însoþitã de tabliþa adiþionalã
“Cu excepþia TAXI”, lucrãri ce vor fi
realizate prin grija Consiliului local.
b. Staþionarea taximetrelor alte
locuri decât standurile aprobate se
sancþioneazã; face excepþie parcarea în
locul de domiciliu transportatorului
persoanã fizicã sau sediul/punct de lucru
pentru societãþi - care va fi adus la
cunoºtinþa autoritãþii de autorizare.
c. Conducãtorii auto taximetriºti vor
avea pe timpul desfãºurãrii activitãþii o
þinutã decentã.
d. Sunt interzise, pentru transportatorii autorizaþi, în autovehiculul - taxi,
precum ºi pe amplasamentul staþiilor de
taximetre pe toata durata desfãºurãrii
activitãþii, consumul de mâncare, seminþe agricole, bãuturi alcoolice, fumatul precum ºi interzicerea expunerii
materialelor cu caracter obscen în sau
pe autovehiculele de taxi..
Aceastã interdicþie se aplicã ºi cãlãtorilor.
e. Taximetrele vor îndeplini permanent condiþiile prevãzute de legislaþia în
vigoare privind circulaþia rutierã, în ceea
ce priveºte starea tehnicã ºi de
întreþinere, astfel autovehiculul (taxi) va
fi permanent curat, fãrã pete de noroi,
fãrã pete de ruginã sau exfolieri ale
vopselei, cu geamurile laterale, parbrizul
ºi luneta curate.
f. În portbagaj nu se vor gãsi niciun
fel de materiale inflamabile sau periculoase, exceptând lotul de bord (sculele
pentru micile intervenþii) ºi roata de rezervã.
g. În staþia de taximetre, transportatorii autorizaþi au urmãtoarele obligaþii:
z în perimetrul acesteia precum ºi
pe domeniul public al municipiului
Cluj Napoca, nu se executã lucrãri de
reparaþii la autovehicule sau de întreþinere a curãþeniei. Acestea se vor numai
unitãþile SERVICE sau SPÃLÃTORII
AUTORIZATE.
Pe suprafaþã amplasamentului staþiei, transportatorii autorizaþi vor
menþine curãþenia strãzii.
z taximetrele vor staþiona cât mai
aproape de trotuar.
h. Dispeceratele de taxi la începutul
fiecãrui an, sau ori de cât ori se va solicita, vor pune la dispoziþia autoritãþii de
autorizare, lista nominalã a membrilor
societãþii, cu datele personale ale acestora, indicativele, numerele de înmatricu-

lare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul taxi care executã taximetrie. În
cazul firmelor nou înfiinþate, se va
prezenta ºi statutul de funcþionare a
firmei o copie de pe certificatul de
înmatriculare al acesteia.
i. Modificãrile intervenite pe parcursul a 30 zile, cu privire la noi angajaþi,
demisii, mutaþii, suspendarea temporarã
a activitãþii, reclamaþii din partea cãlãtorilor sau cu privire la activitatea dispeceratului sau a transportatorilor
autorizaþi, vor fi comunicate de conducãtorul dispeceratului de taximetrie
(sau persoana desemnatã) pânã cel târziu
în data de 5 a lunii urmãtoare autoritãþii
de autorizare.
Operatorii dispeceri autorizaþi au
obligaþia de a solicita pentru fiecare
transportator autorizat, anterior încheierii contractului de dispecerizare,
un aviz din partea autoritãþii de autorizare cu privire la evidenþa în baza de
date a autoritãþii de autorizare a transportatorului autorizat, respectiv referitor
la valabilitatea autorizaþiilor eliberate.
j. Dispeceratele firmelor de taximetreie vor avea înregistrate numerele de
telefon ale Primãriei (ofiþerul de serviciu) pentru o legãturã de interes
reciproc, îndeosebi privind starea drumurilor, obstacole apãrute, accidente
produse etc.
k. Conducãtorii autovehiculelor taxi vor înºtiinþa imediat, prin radio,
propriile dispecerate privind apariþia
unor fenomene ce afecteazã desfãºurarea fluentã ºi siguranþa circulaþiei
rutiere ºi pietonale, precum ºi orice alte
probleme ce intereseazã drumul public
(obstacole, accidente, ambuteiaje etc).
l. Afiºarea ecusonului eliberat/emis
de cãtre autoritatea de autorizare se face
prin bandã adezivã/autocolant, nu pe
suport magnetic.
Art. V. Se aprobã completarea cap. V
“Rãspunderi ºi sancþiuni” al Regulamentului-cadru pentru organizarea ºi
executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, aprobat prin
Hotãrârea nr.148/2008 ce modificã
Hotãrârea nr. 712/2007, cu urmãtorul
articol:
Art. 47.1. Constituie contravenþii, în
mãsura în care nu considerate infracþiuni ºi se sancþioneazã ca atare, urmãtoarele fapte ºi situaþii menþionate la
art.IV lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l.
47.2. Sancþiuni - amenzi
a. de la 100 lei la 500 lei, pentru
faptele prevãzute la art.IV, lit. c, d, f;
b. de la 500 lei la 1.000 lei, pentru
faptele prevãzute la art.IV, lit. a, b, e, g, h,
i, l.
47.3. Prevederile de la punctele 47.1
ºi 47.2 se completeazã cu dispoziþiile
Ordonanþei Guvernului României
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor.
47.4. Contravenþiile prevãzute în
prezenta Hotãrâre se constatã ºi se
sancþioneazã de cãtre: personalul
Primãriei municipiului Cluj-Napoca Direcþia Poliþia Comunitarã ºi de cãtre
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului
Cluj.
Art. VI. Cu data prezentei hotãrâri,
îºi înceteazã valabilitatea Hotãrârea nr.
501/2001
Art.VII. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Patrimoniul municipiului ºi Evidenþa
Proprietãþii, Direcþia tehnicã, Direcþia
Poliþia comunitarã ºi Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Cluj.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 27 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 256/2009
privind transmiterea în
folosinþã gratuitã Companiei
Naþionale de Investiþii S.A,
a terenului în suprafaþã de
3300 mp situat în municipiul
Cluj-Napoca, str.Taberei
nr.3, pe duratã construirii
obiectivului ,,Salã de Sport”
Art.1. Se aprobã transmiterea în
folosinþã gratuitã a terenului în suprafaþa
de 3300 mp, situat în judeþul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str.Taberei nr.3,
identificat potrivit planului de situaþie ºi a
cãrþii funciare nr.134438, nr.topo.
21546/1/1/1/1/2, anexate ºi care fac parte
integrantã din prezenþa hotãrâre.
Art.2.Terenul identificat la art.1 face
parte integrantã din domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca ºi se transmite în folosinþã gratuitã SC Compania
Naþionalã de Investiþii SA pe toatã durata
realizãrii construcþiei Salã de sport.
Art.3. Predarea terenului se va face în
condiþiile legii, pe bazã de protocol de
predare primire între Consiliul Local al
municipiului Cluj Napoca ºi SC
Compania Naþionalã de Investiþii.
Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Patrimoniul municipiului ºi Evidenþa Proprietãþii.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 27 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 265/2009
privind alocarea sumei de
187.685 de lei de la bugetul
local pe anul 2009 unitãþilor
de învãþãmânt de pe razã
municipiului Cluj-Napoca
pentru acordarea de premii
(în cãrþi ºi sub formã unei
excursii), cu sprijinul
Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca
Art. 1. Se aprobã alocarea sumei de
187.685 de lei de la bugetul local pe anul
2009 unitãþilor de învãþãmânt de pe razã
municipiului Cluj-Napoca pentru acordarea de premii (în cãrþi ºi sub formã unei
excursii), cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.
Art. 2. Anexa face parte integrantã din
prezenþa hotãrâre.
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Comunicare
ºi relaþii publice ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 24 voturi

Anexã la Hotãrârea
nr. 265/2009

ªcoala “Ioan Bob” - 2.980 lei
ªcoala “Emil Isac” (+ªcoala nr. 9) 2.425 lei
ªcoala “Nicolae Iorga” - 2.070 lei
ªcoala “Octavian Goga” - 2.760 lei
ªcoala “Augustin Bena” - 1.700 lei
ªcoala “Simion Barnutiu” - 1.590 lei
ªcoala “Ion Creanga” - 4.745 lei
ªcoala “Iuliu Hatieganu” - 3.475 lei
ªcoala “Liviu Rebreanu” - 2.825 lei
ªcoala “Constantin Brancoveanu”
(+ªcoala nr. 6) - 1.700 lei
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ªcoala “Nicolae Titulescu” - 2.695 lei
ªcoala “Constantin Brancusi” - 2.715

ªcoala “Ion Agarbiceanu” - 4.720 lei
ªcoala “David Prodan” - 1.455 lei
ªcoala “Traian Darjan” - 1.375 lei
ªcoala “Horea” (+ªcoala nr. 27) 3.635 lei
ªcoala “Radu Stanca” - 2.225 lei
ªcoala “Alexandru Vaida-Voevod” 4.000 lei
Centrul ªcolar pentru Educaþie
Incluzivã (fosta ªcoalã Speciala nr. 1) - 760 lei
Grup ªcolar „Samus” - 1.650 lei
ªcoala ªpeciala pentru Deficienþi de Auz
nr. 2 - 605 lei
ªcoala Specialã – Centrul de Resurse si
Documentare
privind
Educatia
Incluzivã/Integratã - 1.160 lei
ªcoala Specialã “Transilvania” - 235 lei
Liceul pentru Deficienþi de Auz - 705 lei
Liceul Waldorf - 475 lei
Liceul Teologic Reformat - 1.320 lei
Liceul Teoretic “Eugen Pora” (+Scoala
„Ioan Lupas”) - 3.100 lei
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” - 4.065
lei
Liceul de Coregrafie ºi Arta Dramaticã
“Octavian Stroia” - 1.240 lei
Liceul de Arte Plastice ”R. Ladea” 2.190 lei
Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” 7.260 lei
Liceul Teoretic “Apaczai Csere Janos” 2.820 lei
Liceul de Muzica “Sigismund Toduta” 3.380 lei
Liceul Teologic Adventist “Maranatha”
- 710 lei
Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai” 4.705 lei
Liceul Teologic Baptist “Emanuel” 1.190 lei
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” 3.710 lei
Liceul de Informatica “Tiberiu
Popoviciu” - 2.750 lei
Liceul Teoretic “Brasai Samuel” - 3.295
lei
Liceul Teoretic “Nicolae Balcescu” 7.265 lei
Liceul Teoretic “Avram Iancu” - 4.885
lei
Liceul Teoretic “Bathory Istvan” - 5.250
lei
Liceul pentru Deficienti de Vedere - 960 lei
Liceul Teologic Unitarian “Janos
Zsigmond” - 2.020 lei
Liceul cu program sportiv - 2.825 lei
Colegiul National “George Baritiu” 3.390 lei
Colegiul National “Emil Racovita” 3.645 lei
Colegiul Economic ”Dr. Iulian Pop” 4.200 lei
Colegiul Tehnic de Constructii “Anghel
Saligny” - 5.155 lei
Colegiul Tehnic de Transporturi
“Transilvania” - 4.250 lei
Colegiul Tehnic “Energetic” - 2.840 lei
Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentara “Raluca Ripan” - 2.845 lei
Colegiul National ”George Cosbuc” 7.075 lei
Colegiul
National
Pedagogic
“Gheorghe Lazar” - 2.880 lei
Colegiul Tehnic de Comunicatii
“Augustin Maior” - 3.660 lei
Colegiul Tehnic “Napoca” - 2.650 lei
Grup ªcolar de Chimie Industriala
“Terapia” - 3.840 lei
Grup ªcolar de Protecþia Mediului 1.650 lei
Grup ªcolar Electrotehnic “Edmond
Nicolau” - 3.255 lei
Grup ªcolar Material Rulant “Unirea” 3.305 lei

Grup ªcolar Industrial Tehnofrig 3.045 lei
Grup ªcolar “Aurel Vlaicu” - 2.200 lei
Grup ªcolar Agricol “Alexandru Borza”
- 4.245 lei
Grup ªcolar “Victor Babes” - 2.300
lei
Seminarul Teologic Liceal Roman-Unit
“I. Micu Klein” - 735 lei
Seminarul Teologic Liceal Ortodox 900 lei

HOTÃRÂREA
nr. 266/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii
parking suprateran str.
Pasteur nr. 78-str. Gh.
Dima nr. 20, cartier Zorilor
Art.1. Se aprobã indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii
Parking suprateran str. Pasteur nr. 78-str.
Gh. Dima nr. 20, cartier Zorilor, conform anexei care face parte integrantã din
prezenþa hotãrâre.
Art. 2 - Finanþarea investiþiei se face
din fonduri de la bugetul local.
Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã
ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 24 voturi

Anexa la Hotãrârea nr
266/2009, Caracteristicile
principale ºi indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului
de investiþii parking suprateran
str. Pasteur nr. 78-str. Gh.
Dima nr. 20, cartier Zorilor

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca
BENEFICIAR: Municipiul ClujNapoca
AMPLASAMENT: str. Pasteur nr.
78-str. Gh. Dima nr. 20, municipiul
Cluj-Napoca
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Valoarea totalã a investiþiei
conform devizului general, preþuri aprilie
2009: 15.709.636 lei, din care C+M:
13.929.420 lei
Regim de înãlþime: D+P+2E+T
Numãr locuri de parcare: 229
Suprafaþa construitã: Sc = 1.430 mp
Suprafaþa desfãºuratã construitã: Sdc
= 5.878 mp
Finanþarea investiþiei se face din fonduri de la bugetul local
Duratã de realizare a investiþiei: 16 luni
Aceºti indicatori tehnico-economici
sunt în conformitate cu devizul general al
investiþiei, care face parte integrantã din
prezenþa hotãrâre.

Cluj-Napoca, prin dispoziþie a Primarului.
Animalele vor fi valorificate prin vânzare, în
condiþiile legii, iar atelajele vor fi predate în
vederea valorificãrii Direcþiei Generale a
Finanþelor Publice a judeþului Cluj, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 8 Dispoziþiile prezenþei hotãrâri se
completeazã cu cele ale Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 180/2002.
Art. 9 De la data adoptãrii prezenþei
hotãrâri, îºi înceteazã aplicabilitatea Hotãrârea
de Consiliu Local nr. 57/2005 ºi nr. 647/2006,
precum ºi alte dispoziþii contrare din acte
administrative.
Art. 10 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã R.A.D.P. ClujNapoca, Poliþia municipiului Cluj-Napoca,
Jandarmeria, Direcþia tehnicã ºi Direcþia
Poliþia Comunitarã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 25 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 271/2009
privind completarea Anexei I la
Hotãrârea nr. 238/2009
privind stabilirea chiriilor pentru
spaþiile cu altã destinaþie decât
cea de locuinþa proprietatea
municipiului ºi aprobarea de
reduceri sau gratuitãþi pentru
ocuparea unor spaþii din Turnul
Croitorilor Centrul de Culturã
Urbanã Cluj-Napoca, str. Baba
Novac nr. 35
Art. I Se aprobã completarea Anexei I
Nomenclator cu tarife pentru calculul chiriei
la Hotãrârea nr. 238/2009 privind stabilirea
chiriilor pentru spaþiile cu altã destinaþie decât
cea de locuinþa proprietatea municipiului, cu
poziþia 44 Închiriere salã în Turnul
Croitorilor - Centrul de Culturã Urbanã
Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35
(tarif/orã) 20 lei.
Art. II Se aprobã acordarea de reduceri
sau gratuitãþi pentru ocuparea unor spaþii din
Turnul Croitorilor Centrul de Culturã
Urbanã Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr.
35, dupã cum urmeazã:
a) pentru instituþiile publice, muzeele ºi
alte instituþii de culturã, fundaþiile ºi asociaþiile nonguvernamentale, unitãþile de învãþãmânt (de stat ºi privat) ºi altele asemenea,
pentru organizarea unor activitãþi culturale;
b) pentru organizarea de expoziþii, în
parteneriat cu Municipiul Cluj-Napoca, în
vederea promovãrii culturii, atragerii
turiºtilor români ºi strãini, educãrii ºi informãrii comunitãþii clujene.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Patrimoniul municipiului ºi Evidenþa Proprietãþii,
Direcþia Relaþii Comunitare ºi Turism,
Direcþia de Administrare ºi Pazã Proprie ºi
Direcþia Economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 25 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 274/2009
privind modificarea Hotãrârii
nr. 453/2008 (eºalonarea
sumelor ce revin familiilor cu
venituri reduse din cadrul
asociaþiilor de proprietari
nominalizate în Programul de
acþiuni pe anul 2008 de
reabilitare termicã a blocurilor
de locuinþe-condominii),
modificatã prin Hotãrârea nr.
253/2009
Art.I. Se modificã Art. 1 din Hotãrârea
nr. 453/2008 în sensul suportãrii de la bugetul
local a sumelor care revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociaþiilor de proprietari nominalizate în Programul local multianual privind creºterea performanþei energetice
la blocurile de locuinþe din municipiul ClujNapoca ºi în Programele de acþiuni de reabilitare termicã anterioare anului 2009.
Art.II. Se modificã Art. 2 din Hotãrârea nr.
453/2008 astfel: Sumele alocate vor fi recuperate
de la familiile cu venituri reduse din cadrul asociaþiilor de proprietari nominalizate în
Programul local multianual privind creºterea
performanþei energetice la blocurile de locuinþe
din municipiul Cluj-Napoca ºi în Programele
de acþiuni de reabilitare termicã anterioare anului 2009, în rate lunare, dupã cum urmeazã:
zde la familiile cu un venit net lunar pe
membru de familie, din luna anterioarã
depunerii cererii, cuprins între 0 - 500 lei, pe
o perioadã de trei ani de la data recepþiei la terminarea lucrãrilor;
zde la familiile cu un venit net lunar pe
membru de familie, din luna anterioarã
depunerii cererii, cuprins între 501 - 1000 lei,
pe o perioadã de un an de la data recepþiei la
terminarea lucrãrilor;
Ratele se vor indexa lunar pe toatã
perioada.
Art. III. Cu data adoptãrii prezentei
hotãrâri se revoca Hotãrârea nr. 253/2009.
Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia economicã, Direcþia tehnicã ºi Direcþia de asistentã socialã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 25 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 270/2009
stabilirea unor mãsuri
pentru circulaþia animalelor
domestice pe razã
municipiului Cluj-Napoca
Art. 1 Se interzice staþionarea ºi circulaþia animalelor domestice, cu
excepþia animalelor de companie, precum ºi a vehiculelor cu tracþiune animalã, pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu excepþia urmãtoarelor trasee
ocolitoare:
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I. Dinspre Turda înspre Floreºti ºi spre
Baciu
Calea Turzii str. Fãget (Drumul Fãget) sf.
Ion drum de pãmânt deasupra Metro
comunã Floreºti baraj Floreºti drum de
pãmânt drum pãdurea Hoia (drum de
pãmânt) str. Cheile Baciului str. Calea
Baciului (ieºire Napolact)
II. Dinspre Baciu înspre Apahida
Calea Baciului str. Iancu Jianu drum de
pãmânt ieºire str. Lombului str. Sitarilor str.
Viile Dâmbu Rotund str. Viile Nãdãºel str.
Odobeºti str. Oaºului- str. Valea Fânaþelor
B-dul Muncii drum pãmânt staþie epurare
localitatea Sãnicoarã
III. Dinspre Apahida (Dezmir) înspre
Turda
Trecere cale feratã spre Dezmir - str.
Calea Someºeni Colonia Sopor Colonia
Borhanci str. Romul Ladea str. Mãcieºului
str. Mihai Românul Calea Turzii.
Art. 2 Se interzice accesul animanelor pe
pãºunile publice de pe razã municipiului
Cluj-Napoca, fãrã platã taxei legale de
pãºunat.
Art. 3 Nerespectarea prevederilor art. 1 ºi
art. 2 se sancþioneazã cu amendã cuprinsã
între 200-400 lei, precum ºi cu sancþiunea
complementarã a sechestrãrii animalelor ºi a
ridicãrii atelajelor de cãtre RADP ClujNapoca.
Art. 4 Animalele ºi atelajele vor fi transportate în locuri special amenajate. RADP
Cluj-Napoca va achiziþiona pentru aceastã
activitate containere ºi autovehicule speciale
pentru transportul animalelor cu finanþare de
la bugetul local. În acest sens, RADP ClujNapoca va avea asigurat în permanenþã un
adãpost ºi furaje corespunzãtoare pentru
minim 5 animale, pentru o perioadã de 5 zile
ºi personal special pregãtit pentru transportul,
îngrijirea ºi asistentã medicalã a animalelor
sechestrate.
Art. 5 Pentru desfãºurarea acestei activitãþi, Primãria municipiului Cluj-Napoca va
încheia un protocol de colaborare cu
R.A.D.P. Cluj-Napoca. Contravaloarea
operaþiunilor de ridicare ºi transport a animalelor ºi atelajelor este de 500 lei fãrã TVA.
Costurile pentru îngrijirea animalelor în adãpostul R.A.D.P. Cluj-Napoca, în funcþie de
perioadã, se stabilesc de cãtre R.A.D.P. ClujNapoca, conform tarifelor legale.
Art. 6 Animalele sechestrate pot fi recuperate de cãtre proprietari în termen de
maxim 5 zile de la data sechestrãrii, dupã ce se
face dovadã proprietãþii lor, precum ºi a
achitãrii taxelor stabilite pentru transportul,
cazarea, hranã, asistentã medicalã ºi îngrijirea
zilnicã a acestora.
Art. 7 Dacã proprietarul animalelor,
respectiv al atelajelor, nu se prezintã în termenul ºi în condiþiile stabilite la art. 5, în vederea ridicãrii lor, acestea vor trece de drept în
proprietatea Consiliului local al municipiului
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Controale ale Poliþiei Comunitare, mai-iunie 2009
un cãlugãr din localitatea ªaru Dornei care
a fost sancþionat conform L 61/1991 pentru nedeþinerea autorizaþie eliberatã de
cãtre Primãria Cluj Napoca pentru a
aduna fonduri.
Pentru neregulile constatate au fost
încheiate 3 procese verbale de constatare a
contravenþiilor conform HCL 422/1999
ºi 3 procese verbale de constatare a contravenþiilor conform Legii 61/1991
Persoanele au fost ridicate ºi transportate la Azilul de Noapte Ruchama de
pe str. Oaºului pentru identificare, dupã
care au fost conduse la garã pentru a fi
îndrumaþi spre adresa de domiciliu.

VERIFICAREA CONSTRUCÞIILOR

În perioada 15.05.2009-10.06.2009,
inspectorii din cadrul Serviciului Control
urbanism ºi disciplinã în construcþii au
demarat acþiuni de verificare a construcþiilor aflate în diferite faze de execuþie,
privind aspectele legate de existenþa autorizaþiilor de construire, precum ºi
respectarea documentaþiilor tehnice vizate
spre neschimbare. Au fost încheiate 11
procese verbale de constatare a contravenþiilor în valoare de 50.000 lei.

FAÞADE DETERIORATE

Inspectorii din cadrul Serviciului
Control Urbanism ºi Disciplina în construcþii au organizat acþiuni de verificare a
faþadelor imobilelor situate în zona centralã ºi pericentralã, ocazie cu care au fost
verificate 15 imobile. Acþiunea de verificare s-a desfãºurat pe strãzile: Dâmboviþei
nr. 71, str. Horea nr. 22-24, P-þa Avram
Iancu nr. 1, str. Fericirii nr. 6/1, str. Petru
Maior nr. 6-8, str. Eroilor nr. 1/24, str.
Napoca nr. 23/2, str. Avram Iancu nr. 1, str.
Bolyai nr. 2, str. Eroilor nr. 11, str. Bolyai
Janos nr. 2, str. Copernicus nr. 5
Urmare a acestor acþiuni, au fost
încheiate 2 procese verbale de constatare a
contravenþiilor în valoare de 500 lei,
cetãþenii fiind îndrumaþi cãtre serviciul de
specialitate din cadrul Primãriei municipiului, în vederea încheierii contractelor
pentru revitalizarea faþadelor imobilelor
aflate într-o stare anvansatã de degradare.

VERIFICAREA CONTRACTELOR
DE SALUBRITATE

Inspectorii serviciului control protecþia mediului ºi igienizare au efectuat
acþiuni de verificare privind existenþa contractelor de salubritate menajerã conform
prevederilor HCL 191/2009. Au fost verificate un numãr de 194 de imobile, persoane fizice/juridice din zona strãzilor
strãzilor Meteor, str. Mureºului, str.
Oaºului, str. Observatorului, str. Oltului,
P-þa ªtefan cel Mare, str. Pomet, str.
Tulcea, str. Vidraru, str. Viºinilor.
Au fost incheiate un numãr de 16
sancþiuni contraventionale in valoare de
8.000 lei pentru lipsa contractelor de
salubritate menajerã. Au fost înmânate un
numãr de 68 invitaþii la Primãrie proprietarilor de imobile care nu au fost gãsiþi
acasã in vederea prezentãrii unui contract
de salubritate.
Toþi cetãþenii municipiului, persoane
fizice sau juridice, sunt rugaþi sã incheie un
contract de salubritate cu o firmã specializatã, sã achiziþioneze europubele, sã
efectueze ºi sã întreþinã curãþenia zonelor
aferente imobilelor deþinute prin efectuarea lucrãrilor de salubrizare ori de câte ori
este nevoie.

CIRCULAÞIA VEHICULELOR
CU TRACÞIUNE ANIMALÃ PE
RAZA MUNICIPIULUI

RESPECTAREA PROGRAMULUI
DE COLECTARE A DEªEURILOR
DIN ZONA CENTRALÃ

Operatorii de salubritate pot colecta
deºeurile menajere din zona centralã
numai în intervalul orar 3.00 – 5.00 a.m,
potrivit Dispoziþiei primarului nr.
2111/08.04.2009. Rezidenþii, persoane fizice sau juridice, au fost notificaþi cu privire la modificarea programului de colectare ºi interzicerea depozitãrilor de deºeuri
pe trotuar. Dispoziþia se aplicã pentru
strãzile: Calea Mãnãºtur, Calea Moþilor,
Memorandumului, B-dul 21 Decembrie
1989, Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Clinicilor,
Napoca, B-dul Eroilor, Avram Iancu,
Calea Turzii, Calea Dorobanþilor, Splaiul
Independenþei, George Bariþiu, Regele
Ferdinand, Horea, Traian, Decebal, D.
Bãrceanu, Bucureºti.

SITUAÞIA AUTOVEHICULELOR
ABANDONATE DIN ORAª

Inspectorii din cadrul Serviciului
Control protecþia mediului ºi igienizare au
aplicat 92 de somaþii proprietarilor autoturismelor abandonate, în vederea
repunerii în funcþiune sau ridicãrii acestora de pe domeniul public. În urma
mãsurilor intreprinse au fost ridicate un
numãr de 7 autovehicule ºi 3 tonete de
ziare pe cale administrativã. S-au verificat
peste 199 de locaþii în care existau autoturisme abandonate trecute pe dispoziþiile de
ridicare, s-a constatat cã un numãr de 139
autovehicule au fost ridicate sau puse în
funcþiune de catre proprietar.
Facem apel cãtre proprietarii de autovehicule sã dea curs somaþiilor transmise
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de a ridica autoturismele cu aspect de
autoturism abandonat sau de a le pune în
funcþiune.

COMERCIALIZAREA
PRODUSELOR
DE TIP FAST-FOOD

În cursul lunii mai, s-au efectuat verificãri la 55 agenþi economici care comercializeazã produse tip fast-food, privind
modul de întreþinere a curãþeniei în faþa
punctului de lucru în zona centralã a
municipiului (str. Matei Corvin, str. O.
Herman, str. Republicii, str. V. Goldis, str.
Napoca, P-þa M. Viteazu, str. G. Baritiu,
str. B. Janos, str. Memorandumului, str.
P-þa L. Blaga, B-dul Eroilor, str. Horea,
str.P-þa Gãrii etc).
În urma controalelor efectuate, inspectorii din cadrul Serviciului Control protecþia mediului ºi igienizare au încheiat un
numãr de 4 sancþiuni contravenþionale în
valoare de 4000 lei pentru nerespectarea
prevederilor HCL 191/2009.

PIAÞA AGROALIMENTARÃ IRA

În data de 11.06.2009, inspectorii din
cadrul Direcþiei Poliþia comunitarã au
efectuat o acþiune de verificare a legalitãþii
activitãþilor comerciale desfãºurate în Piaþa
agroalimentarã IRA. La acþiune au participat ºi reprezentanþi ai Poliþiei Rutiere.
Nereguli constatate:
z lipsa avizului de însoþire a mãrfii;
z lipsa documentelor prevãzute de
lege la punctul de lucru;
zdesfãºurarea de activitãþi comerciale în
afara perimetrului pieþei – loc neautorizat;
z comercializarea produselor în baza
certificatului de producãtor nevizat la zi;
z neîntreþinerea curãþeniei la locul de
desfãºurare a activitãþii;
z douã cãruþe care circulau pe str.
Dâmboviþei – accesul acestora fiind
interzis în zonã;
z o persoanã care apela la mila publicului;
z staþionarea neregulamentarã a
autovehiculelor.
Pentru neregulile constatate au fost
încheiate 15 procese-verbale de constatare
a contravenþiilor în conformitate cu
prevederile Legii nr.12/1990 republicatã,
ale H.G. nr.661/2001, ale O.U.G. nr.
195/2002, ale H.C.L. nr. 149/2009, ale
H.C.L. nr. 150/2009 ºi ale H.C.L.

nr.191/2009, în valoare de 8.600 lei. Un
autovehicul a fost ridicat, iar 5 autovehicule au fost blocate în baza H.C.L. nr.
149/2009.

APROVIZONAREA
SPAÞIILOR COMERCIALE
DIN ZONA CENTRALÃ

În perioada 16.05-10.06.2009, inspectorii din cadrul Serviciului inspecþie comercialã au efectuat verificãri, privind
respectarea prevederilor locale privind
aprovizionarea spaþiilor comerciale.
În urma verificãrilor efectuate au fost
încheiate 55 procese verbale de constatare a
contravenþiilor în valoare de 13.300 lei pentru:
z blocarea circulaþiei rutiere sau pietonale prin efectuarea aprovizionãrii de pe
carosabil sau trotuar;
z lipsa autorizaþiilor speciale de
aprovizionare.
z nerespectarea orarului de aprovizionare aprobat, de cãtre agenþii economici
Pentru aceste fapte, amenda este cuprinsã între 200 – 400 lei, în conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.189/2006, art.12, modificat prin H.C.L. nr.540/2008, art.VI ºi între
500-1000 lei, în conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.150/2009, art. 1, pct. 18, alin. 1.

PE URMELE HOÞILOR

Un echipaj mixt Poliþia Comunitarã
– Poliþia municipiului Cluj-Napoca, a
reþinut în Piaþa Muzeului 3 infractori
care au sustras un portomeneu de la o
persoanã aflatã în trecere. Infractorii au
fost reþinuþi ºi predaþi poliþiºtilor din
cadrul Secþiei 1 în vederea realizãrii
cercetãrilor, prejudiciul fiind recuperat în
totalitate.

DESCURAJAREA CERªETORIEI

În data de 03.06.2009 a avut loc o acþiune în zona centralã cât ºi în cartiere pentru depistarea, identificarea ºi sancþionarea
contravenþionalã a persoanelor apte de
muncã care practicã frecvent cerºetoria.
Au fost identificate 10 persoane, acestea
provenind din localitãþile Cluj–Apahida,
Sibiu – Brãteiu, Satu Mare, Braºov,
Câmpia Turzii. Printre acestea au fost
depistaþi 2 minori care au fost duºi la
Centrul Arlechino, aparþinând Direcþiei
pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi

În data de 27.05.2009, inspectorii din
cadrul Serviciului Ordine ºi siguranþã publicã în colaborare cu Poliþia municipiului
ºi Regia Autonomã a Domeniului Public
(R.A.D.P.) au acþionat în vederea indentificãrii ºi sancþionãrii a persoanelor care circulã cu atelaje pe raza municipiului ClujNapoca. Au fost depistate 7 atelaje în zona
str. Bãiþa ºi str. Bãiºoara, proprietarii au fost
sancþionaþi în conformitate cu prevederile
H.C.L. 647/2006, privind circulaþia atelajelor pe raza municipiului Cluj-Napoca.
Au fost încheiate 6 procese verbale de constatare a contravenþiilor în valoare de
1.200 lei.

CIRCULAÞIA
AUTOVEHICULELOR DE MARE
TONAJ PE STR. DONATH

În perioada 18.05.2009-22.05.2009
politiºtii comunitari din cadrul Serviciului
Ordine ºi siguranþã publicã au monitorizat
str. Donath în vederea circulaþiei autovehiculelor de mare tonaj.
În urma verificãrilor efecuate, în aceastã
perioadã, au fost depistate 4 autovehicule cu
tonajul mai mare de limita prevãzutã prin
indicatoarele amplasate în aceea zonã, din
care un autovehicul avea autorizaþie de liber
acces iar celelalte 3 autovehicule au fost
sancþionate conform HCL 189/2006 modificatã cu 540/2008. Acþiunea vine ca urmare a
faptului cã bariera de pe Tãietura Turcului a
fost doborâtã de 3 ori în douã sãptãmâni.

FLUIDIZAREA
TRAFICULUI RUTIER

Serviciul Control trafic rutier din
cadrul Direcþiei Poliþiei comunitare a
Primãriei municipiului Cluj-Napoca,
împreunã cu Serviciul Poliþiei rutiere, au
acþionat intens la fluidizarea traficului rutier, în zona centralã ºi în principalele
intersecþii ale municipiului. Echipajele de
ridicãri auto, au efectuat 343 ridicãri de
autovehicule staþionate neregulamentar,
490 blocãri ale roþilor autovehiculelor
staþionate neregulamentar ºi au aplicat un
numãr de 847 sancþiuni contravenþionale
în valoare de 169.400 lei.

VERIFICÃRI ÎN
PARCÃRILE PUBLICE CU PLATÃ

Poliþiºtii comunitari din cadrul
Direcþiei Poliþia comunitarã asigurã
punerea în aplicare a prevederilor regulamentului de exploatare a domeniului
public destinat parcãrilor auto cu platã din
municipiul Cluj-Napoca. În perioada
16.05-10.06.2009 au fost aplicate 8.845 de
sancþiuni în valoare de 442.250 lei
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Casa Matei Corvin
la 1890

Clujul din cuvinte
PETRU POANTÃ
În 1960, Clujul avea 160.000 de
locuitori, cam jumãtate din populaþia
actualã. Marile cartiere de blocuri,
Mãnãºtur, Mãrãºti ºi Zorilor, nu existau. Oraºul era încã organic, cu o
„conºtiinþã” bine conservatã a unui
Centru ºi a ambianþei sale citadine.
Cînd l-am descoperit eu, în 1965, acest
univers urban mi-a lãsat stupefianta
impresie a unui vast salon deschis, în
care lumea se întîlnea ºi conversa dupã
un protocol secret. Chiar ºi forfota
cotidianã a strãzii pãstra parcã un ritm
civilizat, ca sã nu vorbesc despre plimbãrile de searã, complet ritualizate, ale
acelor clujeni care crescuserã ºi se cultivaserã în tihnitul ºi prosperul mediu
burghez din interbelic. Salonul meu,
în parte fantasmatic, în parte real, vibra
însã de tinereþea studenþimii. Toamna,
mai ales, la întoarcerea din vacanþã,
studenþii entuziasmau oraºul cu rumoarea lor adolescentinã. În mijlocul
anilor ‘60 deveniserã iarãºi foarte vizibili, începînd sã se emancipeze atît
social, cît ºi cultural. Ieºeau violent din
dogmatism ºi din pauperele veºminte
pe puncte ca într-o nãpîrlire spectacu-

loasã. Animau strãzile, cafenelele ºi
restaurantele, dar umpleau constant ºi
sãlile de spectacole, cinematografele ºi
bibliotecile. Moda însãºi, de influenþã
occidentalã, era în bunã parte apanajul
lor. Fetele, mai ales, s-au emancipat
vestimentar foarte rapid. Evadaserã cu
frenezie din uniformele cazone de
liceu, dar ºi din mentalitatea stambei
posomorîte ºi din prejudecata trupului
ascuns. Venise vremea stofelor din
material plastic ºi a imprimeurilor.
Universul domestic se colorase brusc
ºi, devastatoare, ca un fel de cutremur
social ºi ideologic, apãrea fusta mini.
Aceasta a produs o mutaþie de
adîncime în sistemul valorilor morale,
mutaþie ale cãrei consecinþe „revoluþia
culturalã” a lui Ceauºescu nu le-a mai
putut suprima integral. Expresie a
modei, fusta mini a fost de fapt primul
veºmânt revoluþionar, scandalos, doar
în aparenþã frivol, al perioadei comuniste. Dincolo de o anumitã eficienþã
economicã, ea indica începutul unei
relaþii inedite a individului cu propriul
corp ºi era, în fond, semnul unei revoluþii sexuale, fenomen mai degrabã de

Amfion, oraºul lui Prometeu. Gãseºti
aici, în sintezã, principalele idei estetice
ºi filosofice despre „oraºul ideal”, din
antichitate pînã la futurism, cu dezavuarea tãioasã a oraºului modern, conceput, crede autorul, într-o perspectivã
exclusiv utilitaristã. Iatã o concluzie
tulburãtoare: omul „vechi” a locuit
oraºul în chip religios ºi estetic.
Habitatul sãu urban a fost ºi un loc al
contemplaþiei, nu numai al vieþuirii.
Sub aceastã emoþie livrescã încerc sã
reconstitui o imagine a Clujului ca
eventual oraº ideal.
underground la noi, însã cu siguranþã
real. Aºadar, în anii ‘60, o imagine
cotidianã a strãzii: studentele în fuste
mini. O lume graþioasã, de o debordantã frãgezime senzualã ºi predominant virginalã încã. Trupul se dezvãluia
cu pudoare, cumva feciorelnic, cu o
încîntãtoare naivitate, excitânt mai
curînd prin insinuare. Nu se expunea
agresiv. Nu-i vorbã, lumea masculinã
abia dacã se dezmorþea cãtre o timidã
reverie senzualã, fiind încã masiv
disponibilã pentru iubirea romanticã ºi
pentru gesturile cavalereºti. Generaþia
mea, livrescã, descoperea sexualitatea
intermediat, respectiv, prin scrisoarea
de dragoste ºi prin poezie.
Fragment din Clujul meu.
Oameni ºi locuri, 2006
Oraºul organic, substanþial ºi pur
este oraºul european medieval: o
creaþie integral artificialã ºi cu o arhitecturã în genere asceticã. Adunat, de
regulã, în jurul unei catedrale, cu
strãzile înguste vãrsîndu-se spre o piaþã
centralã pare tãiat, dupã o geometrie
riguroasã, într-un bloc fabulos de piatrã. Principial, el înseamnã o sfidare a
naturii sãlbatice. Nici un fel de vegetaþie nu-i tulburã intimitatea compactã
ºi austerã. Casele cresc direct din stradã
ca niºte maluri granitice dintr-un sîn
solidificat. Strada mai degrabã le þine
laolaltã decît sã le despartã, conferind
astfel spaþiului o interioritate stranie.
Un asemenea oraº nu era construit la
voia întîmplãrii, ci dupã severe criterii
artistice ºi conform unor reguli urbanistice stricte: centralitatea în interior ºi
limitarea în exterior. A fost denumit de
istorici ai artei oraºul estetic ºi/ sau
oraºul alegoric, acesta din urmã pentru
cã el reprezintã o imitaþie, în sens platonician, a Ierusalimului ceresc. Întreaga planimetrie a oraºului este o alegorie, iar edificiile se integreazã unui
simbolism cu funcþie dublã, sacrã ºi
profanã. O analizã minuþioasã ºi nostalgicã totdatã a oraºului istoric, inclusiv a
celui medieval, se aflã în cartea italianului Rosario Assunto, Oraºul lui
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Într-o reconstituire a istoriei arhitecturii sale nu dai decît de urme, mai
consistente în secolele XVII-XIX, ale
succesiunii unor stiluri în genere
impure. Însuºi centrul istoric este eclectic, dar nu lipsit de o anume atmosferã
cu patinã, datã în special de edificiile în
stil baroc ºi secession. Locuri pure arhitectural, conservate în starea lor originarã, coerente estetic, nu existã. De

asfaltul. Pavajul din piatrã patinatã de
vreme „rãsare” parcã de la baza celor
douã ziduri paralele ale caselor. În lumina „italianã” a toamnei, cum îi zicea
Mircea Zaciu, am avut aici revelaþia
unui fel de miracol urbanistic: în simplitatea ei cumva asceticã, strada este
elementul decisiv care organizeazã
spaþiul arhitectural, îi conferã interioritate ºi intimitatea unei ambianþe atemporale. Faþada goticã a casei Matei din
fundal completeazã armonia pietrificatã
a ansamblului. Nu avem de-a face cu o
banalã reabilitare a unei strãzi. Prin nu
ºtiu ce intuiþie, de naturã mai curînd
poeticã, s-a reconstituit un holomer al
oraºului estetic al cãrui farmec, pentru
omul postmodern educat, îl constituie
atmosfera citadinã în puritatea ei
austerã. Deºi faþadele clãdirilor nu sînt
restaurate, locul vibreazã artistic prin
chiar aceastã atmosferã care predispune
la reveria altui ev.
Fragment din Clujul meu.
Anii ºaptezeci, 2007

Strada Matei Corvin
curînd, însã, a fost reabilitatã mica
stradã Matei Corvin, care se deschide,
colþ cu Strada Memorandumului, spre
Piaþa Unirii. În fundal, spre nord, se aflã
Casa Matei, cu o piaþetã în faþã, din care
se bifurcã douã strãduþe, înconjurînd
Casa ºi dînd spre Canalul Morii. La
intrarea dinspre Piaþa Unirii, strada e
închisã discret de cîteva vase cu flori,
oprind astfel circulaþia maºinilor. Cum
depãºeºti acest simbolic prag vegetal,
constaþi surprins cã lipsesc trotuarele ºi
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VIZITA AMBASADORULUI
REPUBLICII POLONE LA CLUJ-NAPOCA

Primarul Sorin Apostu s-a întâlnit
la începutul lunii iunie cu ambasadorul
Republicii Polone la Bucureºti, E.S.
domnul Wojciech Zajaczkowski.

În cadrul întâlnirii oficiale, primarul Sorin Apostu a fãcut cunoscute
oficialului polonez, oportunitãþile pe
care municipiul Cluj-Napoca le are în

diferite domenii. Temele principale
abordate au fost legate de transportul
în comun ºi promovarea României ºi
a municipiului Cluj-Napoca în Poloniei.
E.S. domnul Wojciech Zajaczkowski
a subliniat necesitatea de a cunoaºte ºi
de a obþine mai multe informaþii cu
privire la activitãþile desfaºurate în
domeniul afacerilor, pentru a facilita
începerea unei colaborãri între investitorii polonezi ºi cei români, în prezent
existând în România mai multe companii de origine polonã, care activeazã
pe domenii cum ar fi asigurãrile sau
construcþiile.
De asemenea, domnul ambasador a
precizat faptul cã la nivelul þãrii pe care
o reprezintã, criza economicã nu a fost
resimþitã la fel de puternic în comparaþie cu alte þãri europene.

10 ani de la înfrãþirea Municipiului
Cluj-Napoca cu Suwon – Coreea de Sud
O delegaþie de oameni de afaceri din
oraºul înfrãþit Suwon, Coreea de Sud, s-a
aflat în vizitã în municipiul Cluj-Napoca,
împreunã cu un reprezentant al
Departamentului de dezvoltare economicã al municipalitãþii coreene.
În cadrul întâlnirii oficiale avute cu
primarul Sorin Apostu, aceºtia au transmis mesajul primarului oraºului Suwon,
Kim Young-Seo, mulþumind pentru sprjininul acordat în realizarea vizitei, considerând cã o creºtere a relaþiilor economice, alãturi de cele diplomatice ºi culturale, reprezintã un punct strategic în
dezvoltarea relaþiilor de înfrãþire dintre
Cluj-Napoca ºi Suwon.”
Scopul vizitei la Cluj-Napoca a fost
organizarea, timp de o zi, a unei misiuni
de afaceri, repectiv de întâlnire a unor

parteneri de afaceri din muncipiul ºi
judeþul nostru cu un real potenþial de
import în domeniile vizate – IT ºi industria medicalã.

Aceastã acþiune comunã între cele
douã municipalitãþi a reprezentat unul
dintre evenimentele care marcheazã celebrarea a 10 ani de înfrãþire.

Conferinþa Naþionalã
pe teme sociale la Cluj-Napoca
Direcþia de Asistenþã Socialã din cadrul
Primãriei Cluj-Napoca a organizat prima
Conferinþã Naþionalã cu participare internaþionalã, cu tema „Doar împreunã putem
asigura servicii sociale de calitate. „Building
better social services by working together”.
Conferinþa a fost organizatã în colaborare
cu Reþeaua Europeanã de Servicii Sociale
(European Social Network), în scopul optimizãrii serviciilor sociale.

Obiectivul principal al conferinþei a
fost schimbul de cunoºtinþe, expertizã, idei
ºi informaþii referitoare la cele mai bune
practici, în vederea coroborãrii eforturilor
participanþilor spre dezvoltarea unor servicii sociale la cele mai înalte standarde de
calitate, în domenii specifice asistenþei
sociale.
În cadrul lucrãrilor au fost analizate aspecte legate de:
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z schimbãrile sociale ale ultimilor ani ºi
necesitatea adaptãrii serviciilor sociale la realitãþile sociale;
z modificãrile legislative cu impact asupra calitãþii vieþii beneficiarilor dar ºi asupra
furnizorilor de servicii sociale;
znivelul de implicare a autoritãþilor centrale ºi locale în asigurarea finanþãrii programelor sociale;
znecesitatea perfecþionãrii permanente a
profesioniºtilor implicaþi în munca socialã,
inclusiv importanþa schimbului de experienþã,
informaþii, idei, sugestii.
Printre invitaþi s-au numãrat John Halloran – preºedintele ESN, Philip Cotterill –
secretar internaþional al Asociaþiei Directorilor
de Servicii Sociale (Marea Britanie), Marie
Colette Lalire – ataºat la Ambasada Franþei din
România, Miran Kerin – Asociaþia Centrelor
de Asistenþã Socialã (Slovenia), Bernd Seifert
– primãria Koln, Andrasy Meixner – viceprimar primãria Pecs, Dorota Tomalak – ofiþer
politici sociale ºi dezvoltare ESN, Mark Greaves – director servicii sociale primãria Kerklees
U. K., John Gomersall – fost director servicii
sociale primãria Roterham U.K., Pam Allen,
Sue Gittins, Jill Holbert, Anne Redmond –
Consiliul Metropolitan Roterham U.K..

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

RECURSUL ÎN NEÎNDEPLINIREA
OBLIGAÞIILOR DE CÃTRE
STATELE MEMBRE UE

Ordinea juridicã comunitarã constituie un sistem coerent de protecþie
juridicã prin care se asigurã aplicarea
dreptului comunitar.
Instituþiile însãrcinate cu supravegherea funcþionãrii acestui sistem sunt CJCE ºi Tribunalul de Primã Instanþã. Instituþiile UE ºi statele
membre au la îndemânã o serie de
mijloace de recurs în justiþie prin
care pot impune persoanelor fizice ºi
juridice respectarea normelor comunitare. Recursul în neîndeplinirea
obligaþiilor de cãtre statele membre
serveºte la constatarea faptului cã un
stat al UE nu ºi-a respectat obligaþiile
ce-i revin în virtutea dreptului
comunitar. Datã fiind gravitatea unei
astfel de acuzaþii, înainte de sesizarea
CJCE are loc o procedurã prin care
statul membru în culpã are posibilitatea sã se apere. Dacã aceastã procedurã nu este suficientã pentru clarificarea problemelor în litigiu, Comisia
Europeanã sau un alt stat membru
pot introduce un recurs pentru violarea Tratatului.
CJCE constatã dacã violarea în
cauzã este sau nu realã; dacã da,
atunci þara vinovatã este þinutã sã
punã capãt fãrã întârziere încãlcãrii
normelor comunitare, în caz contrar
riscând sã suporte plata unor amenzi,
conform art. 228 TCE (versiunea
consolidatã).

TRATATUL DE UNIUNE
EUROPEANÃ (TUE)

Adoptat de cãtre Consiliul European de
la Maastricht (Olanda) la 10.12.1991, semnat la 7.02.1992 ºi intrat în vigoare, dupã ratificarea sa de cãtre þãrile membre, la
1.11.1993, Tratatul de Uniune Europeanã
(cunoscut ºi sub alte denumiri: «Tratatul asupra Uniunii Europene» sau «Tratatul
Uniunii Europene») reprezintã un document de importanþã istoricã în procesul de
integrare europeanã. Prin TUE a fost înfiinþatã Uniunea Europeanã ºi s-a stabilit un
program ambiþios vizând realizarea Uniunii
Economice ºi Monetare (cu termen
1.01.1999), crearea unor noi politici comunitare, introducerea cetãþeniei europene,
crearea Politicii Externe ºi de Securitate
Comunã (PESC), introducerea în câmpul
cooperãrii comunitare a domeniilor Justiþiei
ºi Afacerilor Interne (JAI).

TRATATUL DE LA MAASTRICHT

Tratatul de la Maastricht, semnat la
7.02.1992 în localitatea olandezã cu acelaºi
nume ºi intrat în vigoare la 1.11.1993, este format de fapt din douã Tratate: Tratatul de Uniune Europeanã (TUE) ºi Tratatul Comunitãþii Europene (TCE), acesta din urmã
fiind ansamblul celor trei Tratate originare
(Tratatele de la Paris ºi Roma) cu toate modificãrile ce li s-au adus pe parcurs, inclusiv elementele de noutate rezultate în urma
Conferinþei Interguvernamentale încheiate la
Maastricht, în decembrie 1991 (de exemplu,
introducerea procedurii de codecizie, extinderea votului cu majoritate calificatã, înfiinþarea unor noi instituþii comunitare).

080.080.2007 - Alo, Europa
Conferinþa a întrunit un numãr de peste
200 participanþi, reprezentanþi ai Reþelei
Europene de Servicii Sociale ,,European
Social Network”, ai unor oraºe europene înfrãþite cu municipiul Cluj-Napoca, reprezentanþi ai Serviciilor publice de asistenþã
socialã din municipiile reºedinþã de judeþ din
România, ai municipiilor ºi oraºelor din
judeþul Cluj, precum ºi ai unor instituþii
reprezentative din municipiul Cluj-Napoca,
cu activitãþi în domeniul asistenþei sociale.
În vederea pãstrãrii relaþiei de colaborare
ºi comunicare dintre furnizorii de servicii
sociale, pentru facilitarea schimbului de idei,
soluþii, modele de strategii, intervenþie punctualã, exemple de bune practici ºi pentru a
Publicaþie lunarã editatã de Primãria
ºi Consiliul Local al Cluj-Napoca
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oferi servicii sociale de calitate, integrate ºi
aliniate la valorile europene, reprezentanþii
ESN au exemplificat rolul ºi importanþa
muncii de asistare socialã în reþea, precum ºi
nevoia înfiinþãrii unei Asociaþii naþionale a
serviciilor publice de asistenþã socialã de la
nivel local din România (municipii, oraºe,
comune). Participanþii au fost de acord ca
aceastã Asociaþie sã aibã sediul social la ClujNapoca ºi ulterior sã adere la Reþeaua
Europenã de Servicii Sociale ,,European
Social Network”.
Gazdele conferinþei au fost primarul
Sorin Apostu, viceprimarii Radu Moisin ºi
Laszlo Attila, ºi directorul Direcþiei de
Asistenþã Socialã, Valer Morar.
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