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Primarul Sorin Apostu s-a întâlnit
cu Petr Vins, general manager pe Europa Centralã ºi de Est al companiei internaþionale de rating Moody’s
în vederea stabilirii unei colaborãri în
cadrul cãreia sã se acorde ratingului de
oraº.
Aceastã procedurã este realizatã
de Moody’s cu scopul de a evalua
potenþialul Clujului din punct de
vedere al interesului investiþional ºi al
dezvoltãrii durabile.
Moody’s este una dintre cele mai
mari companii de rating din lume.
Analizele realizate de aceasta sunt
recunoscute la nivel mondial ºi oferã
garanþii din punct de vedere al gradului de risc ºi al potenþialului economic pe termen mediu ºi lung. Aceºti
indicatori oferã avantaje în accesul la
finanþare ºi atragerea de investitori.
Alte oraºe europene auditate de
compania Moody`s sunt Budapesta,
Kosice ºi Zagreb.
Ratingul de þarã acordat de compania Moody`s României este Abb3.

Sistemul, format în prima etapã din 25 camere video,
permite un mai bun control al zonelor cu risc mare, atât în privinþa traficului rutier,
cât ºi în ceea ce priveºte depozitãrile ilegale de deºeuri.
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CLUJ-NAPOCA,
UN ORAª MAI SIGUR

Viterbo, Italia –
oraº înfrãþit
cu Municipiul
Cluj-Napoca
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ABONAMENTE GRATUITE
PENTRU PENSIONARI ªI ÎN 2010
Primãria ºi Consiliul local
Cluj-Napoca continuã subvenþionarea transportului în
comun pentru pensionari, care începând cu data de 9 noiembrie, îºi pot
ridica abonamentele aferente semestrului I - 2010, de la ghiºeele deja cunoscute, în baza cuponului de pensie, carte
de identitate ºi o fotografie recentã.
În cursul anului 2009, au beneficiat de
reducere pe transportul în comun pentru:
z 48.100 persoane vârstnice, pensionari cu venituri pânã la 1.300 lei ºi
cetãþeni de onoare ai municipiului
Cluj-Napoca; pe toate liniile;

z 690 persoane vârstnice ºi pensionari
cu venituri cuprinse între 1.301 lei ºi 1.500 lei,
pe o linie.
În baza unor legi sau hotãrâri de guvern
s-a subvenþionat transportul lunar gratuit pe
mijloacele de transport în comun, pentru:
z 440 veterani de rãzboi ºi eroi ai revoluþiei române, toate liniile,
z95 donatori onorifici de sânge, pe una,
douã, sau toate liniile.
De asemenea, au beneficiat de o reducere
de 50% pe 2 linii de transport în comun cca
20.000 studenþi, la care se adaugã elevii clujeni,
care, la rândul lor, beneficiazã de reducere la
transportul în comun pe douã linii, la alegere.

Piaþa Unirii,
trecut prezent ºi viitor
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu are plãcerea sã vã invite
miercuri, 4 noiembrie 2009, la inaugurarea Pieþei Unirii la ora 14:00, etapa I,
scuar central cu rezonanþe istorice ºi cu o
tradiþie recunoscutã pe plan naþional ºi
internaþional, iar începând cu ora 18:00
la concertul de inaugurare.
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ZAHÃR ªI FÃINÃ PENTRU
PERSOANE DEFAVORIZATE
Primãria Cluj-Napoca a început în
aceastã lunã distribuirea de zahãr ºi fãinã,
pentru persoanele defavorizate, în cadrul
programului Uniunii Europene destinat
categoriilor de persoane defavorizate din
România.
În cadrul programului se distribuie
67.880 kg de zahãr ºi 254.550 kg fãinã,
fiecare persoanã din lista beneficiarilor
primind 4 kg de zahãr ºi 15 kg de fãinã.
Alimentele se preiau de la depozitul
de pe Calea Baciului 2-4, în fiecare zi
între orele 9 ºi 13.
Numãrul total al celor care beneficiazã de acest ajutor este de 16.970, lista
beneficiarilor poate fi consultatã pe pagina de web a primãriei.
Alimentele se elibereazã pe baza

buletinului de identitate a titularului, ºi,
dupã caz a actului de identitate a celui
care ridicã cantitãþile în numele lui.
Categoriile de persoane cele mai
defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului sunt,
conform HG 600/2009:
familiile ºi persoanele singure care
au stabilit, prin dispoziþie scrisã a primarului, dreptul la un venit minim
garantat acordat în baza Legii nr 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
ºomerii care beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj acordatã potrivit
prevederilor Legii nr 76/2002 privind
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de muncã,

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
pensionarii sistemului public de
pensii, ale cãror drepturi, obþinute din
pensie sau, dupã caz, din pensii cumulate,
se aflã sub 400 lei/lunã.
Persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, adulþi ºi copii, neinstituþionalizate
Potrivit procedurii, o persoanã
beneficiazã de ajutor – produse alimentare – o singurã datã în cadrul
planului ºi pentru o singurã categorie
de persoane defavorizate cãreia îi
aparþine la data distribuirii ajutoarelor,
chiar dacã se regãseºte, la acea datã, în
mai multe dintre categoriile de mai
sus.

Preºedintele Traian Bãsescu,
în vizitã la Cluj-Napoca
Preºedintele Traian Bãsescu a fost
prezent la Cluj-Napoca, cu ocazia
deschiderii anului universitar 20092010, la Universitatea Tehnicã ºi s-a
întâlnit cu rectorii universitãþilor clujene.
De asemenea, preºedintele a fãcut
o vizitã la Institutul Oncologic „I.D.
Chiricuþã”, unde a participat la des-

Premiu de excelenþã
în administraþie
pentru primarul Sorin Apostu
Premiul de Excelenþã în Administraþie i-a fost
oferit primarului Sorin Apostu de portalul de specialitate www.administratie.ro, în urma unui sondaj realizat printre reprezentanþi ai autoritãþilor
locale din þarã ºi ai media de specialitate.
Evenimentul este dedicat în exclusivitate
administraþiei publice din România, specialiºtilor,
autoritãþilor ºi profesioniºtilor din domeniu, ºi are
ca scop evidenþierea eforturilor care se fac pentru
dezvoltarea sistemului administraþiei publice din
România, ºi premierea iniþiativelor pozitive ale specialiºtilor din administraþie ºi a proiectelor importante pe care reprezentanþii administraþiei locale ºi
centrale le-au susþinut în cursul anului 2009.

chiderea oficialã a Zilelor Institutului,
manifestare care în acest an a marcat 80
de ani de medicinã oncologicã la ClujNapoca.
În cadrul manifestãrii, preºedintele l-a decorat pe directorul Institutului Oncologic, dl Al. Irimie, cu
Ordinul Naþional de Merit în grad
de Cavaler.

Premierul în exerciþiu, Emil Boc,
monitorizeazã lucrãrile
la centurã ºi la autostradã
Premierul în exerciþiu, Emil Boc, ºi ministrul Transporturilor,
Radu Berceanu, au fãcut în luna octombrie o serie de vizite pe ºantierele
celor douã mari investiþii în infrastructurã din judeþul Cluj, tronsonul
de autostradã Câmpia Turzii – Gilãu ºi centura de ocolire sud-est, Vâlcele – Apahida. „Este una din cele mai complexe lucrãri pe care le avem
în România. Valoarea este în jur de jumãtate de miliard de euro pe acei 42 de
km ºi cred cã avem toate garanþiile sã le
spunem clujenilor cã, dupã 1 decembrie, vor scãpa de coºmarul traficului
greu din oraº, cel puþin pe aceastã rutã”
a declarat primul ministru, Emil Boc.
Vizita celor doi oficiali nu este una
singularã, Emil Boc ºi Radu Berceanu
monitorizând pe parcursul întregului
an ºantierele centurii ºi autostrãzii.

Panotaj publicitar electoral în locuri special amenajate
Primãria Cluj-Napoca a stabilit
locurile speciale pentru afiºajul electoral pe teritoriul municipiului, în
vederea alegerilor prezidenþiale din
22 noiembrie 2009, dupã cum urmeazã:
P-þa Avram Iancu
P-þa Unirii
P-þa Mihai Viteazul
P-þa Lucian Blaga (Casa de Culturã
a Studenþilor)
Str. Fabricii
B-dul 21 Decembrie 1989 (staþia
RATUC – vis a vis de piaþa agroalimentarã Mãrãºti)
P-þa Gãrii
Cartierul Gruia (intersecþia strãzilor
Mecanicilor, Criºan, Emil Racoviþã,
Cetãþii, Maºiniºtilor, Carpaþi)
P-þa Cipariu
P-þa 1 Mai

Complex Expo Transilvania
Complex “Mercur” – Gheorgheni
Complex “Hermes” – Gheorgheni
Între Lacuri (la intersecþia strãzilor
Dunãrii ºi Siretului)
Cartierul Andrei Mureºanu – P-þa
Ion Agârbiceanu
P-þa Flora
Complex “Minerva” – Mãnãºtur
Complex “Big” – Mãnãºtur
Calea Floreºti (staþia RATUC – vis a
vis de magazinul Billa)
Intersecþia Calea Mãnãºtur cu str.
Campului (staþia RATUC)
Complex “Fortuna” – Grigorescu
Str. Donath nr. 13-15 (zona Coloane)
Intersecþia str. Octav Bãncila cu str.
Traian Vuia
Centrul cartierului Dâmbul Rotund
(intersecþia str. Giordano Bruno cu
Maramureºului)
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Calea Baciului – ªcoala Emil Isac
(fosta ªcoala nr. 9)
Centrul cartierului Zorilor (intersecþia str. Pasteur cu str. Zorilor)
Complex “Saturn” – Zorilor
Complex Studenþesc Hasdeu (cantinã)
P-þa Liebknecht (cartierul Iris)
Splaiul Independenþei (staþia de tramvai)
Str. Aurel Vlaicu (staþia RATUC de
lângã podul IRA)
Primãria municipiului Cluj-Napoca,
prin Direcþia Poliþia Comunitarã, în colaborare cu Poliþia Municipiului ºi Jandarmeria, va asigura paza permanentã a
panourilor din cele 31 de amplasamente.
Afiºarea mijloacelor de propagandã
electoralã în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã conform prevederilor HCL
nr. 808/2004 cu amendã cuprinsã între 300
- 500 lei.

ªTIRI

Primarul Sorin Apostu a primit
distincþia „Crucea Transilvanã”
Primarul Sorin Apostu a primit din
partea Înalt Prea Sfinþiei Sale Bartolomeu
Anania, mitropolit al Clujului, Albei,
Criºanei ºi Maramureºului, prin intermediul Preasfinþiei sale Irineu Pop
Bistriþeanul distincþia „Crucea Transilvanã”.
Potrivit biroului de presã al
Mitropoliei Clujului, Albei, Criºanei ºi
Maramureºului, iniþiativa acordãrii distincþiei îi aparþine Înalt Prea Sfinþiei Sale
Bartolomeu Anania, mitropolit al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului ºi
s-a acordat primarului Sorin Apostu
„pentru purtarea de grijã asupra comunitãþii ortodoxe în comunitatea clujeanã”.
„Îi mulþumesc în primul rând lui
Dumnezeu care m-a învrednicit sã con-

duc vremelnic destinele oraºului ºi ale
clujenilor” a declarat primarul Sorin
Apostu. Totodatã, acesta i-a mulþumit
Înalt Prea Sfinþiei Sale Bartolomeu
Anania, mitropolit al Clujului, Albei,
Criºanei ºi Maramureºului, pentru acordarea acestei înalte distincþii ºi i-a transmis
urãri de sãnãtate prin intermediul
Preasfinþiei sale Irineu Pop Bistriþeanul,
cel care i-a înmânat distincþia în timpul
ceremoniei.
Crucea Transilvanã se acordã mirenilor cu merite deosebite în cadrul
Bisericii Ortodoxe ºi este cea mai înaltã
distincþie a bisericii ortodoxe din Ardeal.
De-a lungul timpului aceastã distincþie a
fost oferitã regelui Mihai I, sau preºedintelui Academiei Române, Ionel Haiduc.

Ziua Internaþionalã a Vârstnicului
Peste 1500 de persoane au participa
de 1 octombrie la petrecerea organizatã
de Primãria ºi Consiliul Local ClujNapoca, cu ocazia aniversãrii Zilei
Internaþionale a Vârstnicului.
Manifestarea a avut loc la restaurantul hotelului Napoca, unde au participat alãturi de pensionari, primarul
Sorin Apostu, viceprimarii Radu
Moisin ºi Laszlo Attila, precum ºi consilieri locali.
Masa festivã a fost însoþitã de muzicã ºi dans pe ritmuri tradiþionale ale
muzicii interpretate de Ioan Bocºa,
Maria Lobonþ, precum ºi de ansamblul
de dansuri Dor Transilvan, dar ºi de
momente de magie oferite de scamatorul Beloni.
„Pãrinþii noºtri sunt cei care ne-au
crescut ºi s-au sacrificat într-o perioadã

foarte grea, sã ne formãm ca oameni
adevãraþi. Mãcar o datã în an, cred cã
este momentul sã îi punem pe primul
plan ºi sã îi sãrbãtorim cum se cuvine” a
declarat primarul Sorin Apostu la cina
festivã ocazionatã de Ziua Internaþionalã a Vârstnicului.

Sediu nou pentru Uniunea
Generalã a Pensionarilor

Primãria municipiului Cluj-Napoca
a pus la dispoziþia Uniunii Generale a
Pensionarilor din România, filiala Cluj,
un nou spaþiu pentru desfãºurare activitãþilor, situat pe bulevardul Eroilor nr 16.
Noul sediu al UGPR are o suprafaþã
de 100 de mp, pentru care municipalitatea a realizat o serie de investiþii în
compartimentarea acestuia, pentru a
corespunde nevoilor persoanelor vârstnice care apeleazã la serviciile oferite de
aceastã asociaþie.
Nevoia unui nou spaþiu pentru
UGPR a survenit ca urmare a retrocedãrii spaþiului deþinut cu chirie pe B-dul
Eroilor nr. 44.
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54 milioane de lei încasaþi
la bugetul local în primele 9 luni
Clujenii s-au dovedit ºi în acest an
buni platnici, încasãrile la bugetul local
din impozite ridicându-se la suma de
53,9 milioane de lei, din care 18 milioane de lei de la persoane fizice ºi 35,9
milioane de lei de la persoanele
juridice.
Încasãrile la data de 30 septembrie
2009, faþã de 2008, au crescut la 78%
faþã de 74% anul trecut, la persoanele
fizice, dar au scãzut cu douã procente
la persoanele juridice, de la 80 % în
2008, la 78% în 2009.
Situaþia defalcatã pe categorii de
impozite aratã cã:
z la persoane fizice s-a achitat cu
titlul de impozit pe teren de 2,0 milioane de lei, impozit pe clãdiri de 10,8
milioane de lei ºi impozit pe mijloacele
de transport de 5,2 milioane de lei.
z la persoanele juridice s-a achitat
cu titlul de impozit pe teren 2,1 milioane de lei, impozit pe clãdiri de 27,1
milioane de lei ºi impozit pe mijloace
de transport de 5,2 milioane de lei, la
care se adaugã impozite pentru mijloace de transport grele, peste 12 tone,
de 1,38 de milioane de lei.
Totalul impozitelor de recuperat
pentru anul 2009 se ridicã la 5,2 milioane
de lei de la persoanele fizice ºi la 10,2
milioane lei de la persoanele juridice, deci
un total de 15,7 milioane de lei.
Penalitãþile de întârziere se aplicã
cu prima zi dupã scadenþã, mai exact cu

82 maºini abandonate
trecute pe dispoziþia primarului
în vederea ridicãrii
Primãria Cluj-Napoca a trecut pe dispoziþia primarului nr. 4439 din 8
octombrie, 82 de maºini abandonate pe domeniul public, pentru care s-au
parcurs etapele premergãtoare conform legii 421/2002, modificatã prin legea
309/2006.
Direcþia tehnicã din cadrul primãriei va prelua ºi depozita vehiculele
ridicate de pe domeniul public, în colaborare cu R.A.D.P. Cluj-Napoca.

data de 1 octombrie ºi reprezintã 0,1%
din suma datoratã bugetului local.
Alte taxe pe primele 9 luni:
z taxa pentru folosirea mijloacelor
de reclamã ºi publicitate: 304.426 lei
z taxa hotelierã: 1.764.094 lei
Venituri din închirieri, asocieri ºi
concesiuni pe primele 9 luni:
1. Închirieri locuinþe 1.073.967,80 lei
2. Închirieri terenuri - 197.057,54 lei
3. Închirieri spaþii cu altã destinaþie - 1.345.151,10 lei
4. Asocieri spaþii cu altã destinaþie
- 959.841,19 lei

5. Închireri spaþii comerciale hale pieþe - 287.576,31 lei
6. Asocieri în participaþiune 371.386,93 lei
7. Închiriere domeniul public
pentru amplasare panouri publicitare 685.981,65 lei
8. Închiriere domeniul public
pentru amplasare gherete, tonete, cãi
de acces - 1.030.648,54 lei
9. Sponsorizare - 7.824,92 lei
10. Concesiuni - 581.048,38 lei
11. Închirieri grãdini - 12.665,19
lei
12. Închiriere domeniul public
pentru organizare ºantier - 29.758,64
lei.

Criterii de avizare a caselor de vacanþã

Primãria Cluj-Napoca a stabilit
criteriile minimale de analizare
ºi avizare a caselor de vacanþã
din zona Fãget, în urma dezbaterilor din cadrul Comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului ºi de urbanism din data de
3 septembrie 2009.

Acestea sunt:
1. Casa de vacanþã, conform Legii
nr 114/1996, republicatã, se defineºte
astfel: Casã de vacanþã este locuinþa
ocupatã temporar, ca reºedinþã secundarã, destinatã odihnei ºi recreerii.
Construirea caselor de vacanþã se
autorizeazã, la cererea persoanelor fizice ºi a agenþilor economici, numai pe

terenurile aflate în proprietatea acestora sau concesionate în condiþiile legii,
în zonele stabilite prin documentaþiile
de urbanism ºi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
Aceste construcþii nu vor fi acceptate ca rezidenþã principalã, astfel cã nu
vor putea servi la eliberarea de acte de
identitate pe respectiva adresã.
Se propune ca la proiectarea ºi
aprobarea caselor de vacanþã sã se aibã
în vedere îndeplinirea cumulatã a
urmãtoarelor condiþii:
z locuire nepermanentã destinatã
în special pentru sfârºitul de sãptãmânã, ce nu presupune suprafeþe
mari de depozitare a hranei ºi altor
bunuri;
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z suprafaþa parcelei: minim 800 mp
z regim de înãlþime: maxim 2
nivele, respectiv: parter, P+M, D+P;
z suprafaþa construitã AC max=
150 mp, indiferent de suprafaþa parcelei
z suprafaþa desfãºuratã AD max =
250 mp (repartizatã pe unul sau douã
nivele)
z ocuparea terenului: POT max=
5%, indiferent de suprafaþa parcelei
z obligativitatea asigurãrii de utilitãþi: curent electric, apã, canalizare –
prin racordare la reþele; într-o prima
etapã se pot accepta rezolvãri locale cu
staþii de epurare ecologice, puþ forat
sau fântânã, cu respectarea normelor
sanitare ºi de protecþie a mediului
z la realizarea ºi finisajele construcþiilor se recomandã a se utiliza
lemn ºi piatrã ºi þigla ceramicã la
acoperiºul de tip ºarpantã;
z împrejmuirile vor fi cât mai
transparente, din materiale ºi alcãtuire
care sã permitã vizibilitate maximã
asupra peisajului;
z accesul la parcele se va rezolva
din drum public, iar pe o parcelã se va
realiza o singurã casã de vacanþã,
amplasarea pe parcelã va asigura retrageri de min 5 m spre drumul de
acces, min 5 m lateral ºi posterior;
Zonele în care se permite o asemenea folosinþã se vor detalia prin documentaþii de urbanism unitare pe unitatea teritorialã (UTR) respectivã.
Criteriile au fost aprobate de
Consiliul local în ºedinþa publicã din
data de 6 octombrie, prin HCL
443/2009.
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Reglementãri privind acordul
de funcþionare a activitãþilor comerciale

Primãria ºi Consiliul local
Cluj-Napoca au stabilit o serie
de mãsuri care vizeazã
reglementarea activitãþilor
comerciale de orice tip,
cu respectarea tuturor
prevederilor legale în vigoare.
Ordonanþa nr.99/2000, republicatã,
prevede cã exercitarea activitãþii de
comercializare în zone publice este
supusã acordului autoritãþilor administraþiilor publice locale, de unde rezultã
cã intervenþia autoritãþii publice locale
în desfãºurarea activitãþii comerciale pe
raza municipiului Cluj-Napoca poate
avea loc exclusiv în forma emiterii
unui acord de funcþionare.
Decizia de stabilire a unor reguli
care sã stea la baza eliberãrii acordului
de funcþionare s-a luat þinând cont de
complexitatea reglementãrilor legale,
de practicile agenþilor economici precum ºi de constatarile efectuate în
teren de cãtre reprezentanþii direcþiei
Poliþia Comunitarã - serviciul
Inspecþie Comercialã.
În ºedinþa de Consiliu local din
data de 6 octombrie 2009, s-a adus în
dezbatere acest regulament, dupã
supunerea lui în prealabil dezbaterii
publice, prin afiºarea pe pagina de web
a instituþiei. Astfel, prin HCL 467/
2009, s-au aprobat urmãtoarele reglementãri:
Art.1. Se aprobã modelul acordului
de funcþionare pentru desfãºurarea
oricãrei activitãþi comerciale cu referire
la produsele alimentare, nealimentare
ºi la serviciile de piaþã, inclusiv cele de
alimentaþie publicã, prevãzute în anexa
la Ordonanþa Guvernului nr. 99/2000
– republicatã, potrivit anexei 1 care
face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art.2. Se mandateazã primarul
municipiului
Cluj-Napoca
sã
numeascã prin dispoziþie o comisie de
specialitate care va analiza documentaþiile înregistrate de cãtre agenþii economici ºi va lua decizii în ceea ce
priveºte emiterea acordului de
funcþionare.
Art.3. Acordul de funcþionare va fi
emis pentru fiecare punct de
lucru/structurã de vânzare în care se

desfãºoarã activitãþi comerciale,
respectiv servicii de piaþã, inclusiv cele
de alimentaþie publicã, permanent sau
sezonier, în zonele publice sau în orice
zonã de altã naturã destinatã folosinþei
publice, în baza unei documentaþii care
sã cuprindã actele prevãzute în anexa
nr. 2 care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art.4. Se aprobã eliberarea unui
singur acord de funcþionare pentru
structura de vânzare respectivã, în situaþia în care în aceeaºi locaþie funcþioneazã mai mulþi agenþi economici, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale sau asociaþii familiale, cu
acelaºi obiect de activitate; va fi înregistrat un singur dosar cuprinzând
autorizaþiile emise de cãtre Oficiul
Registrului Comerþului, deþinute de
cãtre fiecare comerciant/prestator servicii, pentru activitatea desfãºuratã.
Acest acord de funcþionare va fi
emis pentru unul dintre solicitanþi,
urmând ca ceilalþi solicitanþi, care îºi
desfãºoarã activitatea în acelaºi spaþiu,
sã fie cuprinºi într-o anexã la respectivul acord.
Art.5. Agenþii economici care desfãºoarã activitãþi comerciale cu referire
la produsele alimentare, nealimentare
ºi la serviciile de piaþã, inclusiv cele de
alimentaþie publicã, prevãzute în anexa
la Ordonanþa Guvernului nr. 99/2000,
republicatã, au urmãtoarele obligaþii:
z sã înregistreze la Primãria municipiului Cluj-Napoca, înainte de
începerea activitãþii, documentaþia prevãzutã de lege în vederea obþinerii
acordului de funcþionare;
z sã completeze documentaþia
înregistratã cu actele solicitate, în termenul stabilit;
z sã completeze în termen documentaþia prevãzutã de lege în vederea
acordãrii vizei anuale pe acordul de
funcþionare eliberat de primãrie pentru
activitãþile de alimentaþie publicã de tip
bar ºi restaurant, în situaþia în care
necesitã vizã în conformitate cu
prevederile Legii nr. 343/17.07.2006
pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal;
z sã ridice acordul de funcþionare
emis de cãtre Primãria municipiului
Cluj-Napoca, în termen de 30 de zile
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de la data la care s-a primit înºtiinþarea
scrisã cu decizia comisiei de aprobare a
acordului de funcþionare, constituitã
prin dispoziþie a primarului.
Art.6. Nu se elibereazã acord de
funcþionare dacã:
z se aduc prejudicii spaþiilor aflate
în incinta sau în aproprierea unor
clãdiri de valoare arhitectonicã
deosebitã sau cu valoare de patrimoniu;
z se aduc prejudicii vecinãtãþilor;
z exerciþiul comercial se desfãºoarã în spaþii improvizate;
z se încalcã dispoziþiile actelor
normative în vigoare;
z acordul contravine planului general de dezvoltare urbanã ºi altor
restricþii stabilite de cãtre Direcþia
urbanism ºi dezvoltare urbanã.
Art.7. Se interzice desfãºurarea
activitãþii de comerþ cu ridicata în zona
centralã ºi semicentralã a municipiului,
delimitatã conform anexei 3 care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.8. (1) Acordul de funcþionare
este valabil pânã la modificãri majore
privind desfãºurarea activitãþii societãþii comerciale (schimbarea/completarea/renunþarea la unul sau mai
multe coduri CAEN corespunzãtoare
obiectului de activitate, modificarea
orarului de funcþionare, schimbarea
locaþiei, schimbarea suprafeþelor de
vânzare, modificarea legislaþiei care a
stat la baza obþinerii acestuia).
Comerciantul are obligaþia ca în termen de 30 de zile de la data apariþiei
acestor modificãri sã le aducã la
cunoºtinþa organului emitent al acordului de funcþionare, în caz contrar
acordul de funcþionare pierzându-ºi
valabilitatea.
(2) În cazul în care, din diferite
motive, agentul economic îºi înceteazã
activitatea la punctul de lucru, acesta
are obligaþia de a preda acordul de
funcþionare în original la organul emitent, precum ºi actul care atestã
radierea activitãþii de la punctul de
lucru, emis de cãtre Oficiul Registrului Comerþului, în termen de 30 de
zile de la încetarea activitãþii.
(3) În cazul în care vor exista reclamaþii/sesizãri ulterioare privitoare la
obiectul de activitate, respectiv orarul

de funcþionare din cadrul unei structuri de vânzare ce deþine acord din
partea autoritãþii administraþiei publice
locale, comisia constituitã în acest scop
îºi rezervã dreptul de a reanaliza din
oficiu documentaþia existentã în evidenþa biroului Autorizaþii ºi orare de
funcþionare, urmând a se lua decizia
corespunzãtoare, în sensul menþinerii,
retragerii sau modificãrii acordului de
funcþionare.
Art.9. Se stabileºte taxa pentru eliberarea/modificarea acordului de
funcþionare aferentã anului 2009, în
cuantum de 100 lei.
Se excepteazã de la plata taxei
modificarea acordului de funcþionare
emis pentru agenþii economici care se
aflã sub incidenþa art. 8 alin. (3).
Art.10. Se aprobã ca taxa de vizã
anualã pentru agenþii economici care
desfãºoarã activitãþi de alimentaþie
publicã sã se stabileascã în funcþie de
doi indici: suprafaþa sãlii de vânzare ºi
categoria de clasificare a localului.
Dacã existã diferenþã între cuantumul
rezultat în urma analizãrii fiecãrui
indice separat, atunci taxa de vizã care
se percepe la bugetul local este cea mai
mare dintre cele douã.
Taxa de vizã anualã pentru agenþii
economici care desfãºoarã activitãþi de
alimentaþie publicã va fi prevãzutã în
hotãrârile consiliului local privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale.
ANEXA 2:
ACTE NECESARE LA DOSAR
z Dosar plic;
z Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerþului ºi certificatul constatator privind activitãþile
desfãºurate în cadrul punctelor de
lucru;
z Extrasul C.F. ºi act de deþinere a
spaþiului, dupã caz: contractul de
închiriere, locaþie, abonament ocuparea domeniului public;
z Autorizaþia de construire pentru
construcþiile noi (realizate începând cu
anul 2005);
z Planul de situaþie cu încadrarea
în zonã a imobilului în care se
desfãºoarã exerciþiul comercial ºi
releveul spaþiului pentru agenþii economici al cãror obiect de activitate este

alimentaþie publicã de tip bar, restaurant;
z Autorizaþia P.S.I. dupã caz (verso
formular cerere);
z Autorizaþie de mediu pentru
activitãþile cuprinse în anexa 1 la
Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului
Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile.
Pentru activitãþile desfãºurate conform
codului CAEN 5610 – restaurante, se
va ataºa Autorizaþia de mediu sau o
declaraþie pe propria rãspundere cã
sunt mai puþin de 100 de locuri (la
mese), în local;
z Acceptul proprietarilor direct
afectaþi cu care se învecineazã, pe plan
orizontal ºi vertical, spaþiul supus
schimbãrii destinaþiei, “faþã de destinaþia iniþialã, conform proiectului
iniþial al clãdirii cu locuinþe” ºi avizul
comitetului executiv al asociaþiei de
proprietari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de proprietari. Dacã în
imobil nu este constituitã asociaþie de
proprietari se va declara pe proprie
rãspundere acest lucru;
z Dovada îndeplinirii cerinþelor
profesionale sau a cursurilor de igienã
pentru personalul angajat în efectuarea
de activitãþi comerciale cu produse din
sectorul alimentar ºi alimentaþie publicã (copii ale diplomelor/certificatelor
obþinute sau tabel vizat de comerciant
ºi responsabilul de resurse umane);
Agenþii economici care desfãºoarã
la punctul de lucru activitãþi de alimentaþie publicã (restaurante, baruri,
disco-bar, café-baruri ºi altele similare)
vor prezenta copia certificatului care
atestã categoria localului emis de cãtre
Ministerul Turismului (sediul la Hotel
Victoria et.III, luni 8,30-16,00 ºi vineri
8,30-14,00, reprezentantul ministerului domnul Mihalca Radu Adrian, telefon 0729.777.324);
Agenþii economici care desfãºoarã
la punctul de lucru activitãþi de alimentaþie publicã (restaurante, baruri,
disco-bar, café-baruri ºi altele similare)
ºi solicitã orar de funcþionare dupã ora
23.00, vor prezenta un contract
încheiat cu o persoanã specializatã în
asigurarea ordinii ºi liniºtii publice ºi
planul de pazã vizat de Poliþia ClujNapoca sau mijloace tehnice de înregistrare ºi alarmare conectate la dispeceratul unei firme de pazã, în conformitate cu HCL nr. 59/27.02.2007;
Declaraþie pe propria rãspundere
privind structura de vânzare: imobil
individual/colectiv (cu precizare parter
sau etaj), numãr încãperi, suprafaþa
aproximativã a fiecãreia ºi destinaþia
acestora, dovada locurilor de parcare
asigurate (pentru agenþii economici
care desfãºoarã activitãþi de alimentaþie
publicã de tip – bar, restaurant ºi altele
similare): la 5 locuri la mese – 1 loc de
parcare;
Taxa pentru emiterea acordului ºi
orarului de funcþionare se va achita la
eliberarea acestuia.
Taxa de vizã aferentã anului 2009
pentru agenþii economici care
desfãºoarã activitãþi de alimentaþie
publicã este prevãzutã în Hotãrârea nr.
414/2008.
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Circulaþie

Cluj-Napoca

SENSURI UNICE
ªI NOI LOCURI DE PARCARE
Sensuri unice în cartiere
z Strada Donath, pe tronsonul cuprins între str. Paul Ioan ºi latura esticã
a Aleii Bucura
Primãria Cluj-Napoca a instituit
sens unic de circulaþie pe str.
Donath, pe tronsonul cuprins între
str. Paul Ioan ºi latura esticã a aleii
Bucura, începând cu data de 30
septembrie a.c.
Sensul unic aprobat este dinspre
str. Paul Ioan înspre latura esticã a
aleii Bucura. Astfel, conducãtorii auto
care circulã pe str. Donath venind
dinspre centru vor fi obligaþi ca la
întâlnirea tronsonului pe care se
interzice accesul autovehiculelor sã
vireze dreapta ºi sã intre pe aleea
Bucura, circulând mai departe pe
aceastã stradã.
Pe str. Donath, cu excepþia tronsonului mai sus amintit, circulaþia
rutierã se va desfãºura în continuare în
dublu sens.
Instituirea sensului unic de circulaþie a fost aprobat în Comisia de sistematizare a circulaþiei rutiere ºi pietonale din 6 iulie a.c.

z Strada Aurel Suciu, pe tronsonul
cuprins între strãzile Actorului ºi
Nicolae Titulescu
Primãria Cluj-Napoca a instituit
sens unic de circulaþie pe strada Aurel
Suciu, pe tronsonul cuprins între strada Actorului ºi bulevardul Nicolae
Titulescu, începând cu data de
08.10.2009. Sensul unic instituit este
spre strada Actorului. SCHIÞA 1
z Strada Nicolae Pascaly, pe tronsonul cuprins între strada Bistriþei ºi
aleea de acces la strada Slãnic
Primãria Cluj-Napoca a instituit
sens unic de circulaþie pe str. Nicolae
Pascaly, pe tronsonul cuprins între
strada Bistriþei ºi aleea de acces la str.
Slãnic. Sensul unic aprobat este spre
strada Slãnic. SCHIÞA 2
z Strada Bârsei
Primãria Cluj-Napoca a instituit
sensul unic de circulaþie, începând cu
data de 21 octombrie, pe Aleea Bârsei
astfel:
- între imobilele Bârsei nr. 4 ºi
Bârsei nr. 5, respectiv Bârsei nr. 1 ºi
Bârsei nr. 2, cu sens spre imobilul B-

SCHIÞA 1

SCHIÞA 2

SCHIÞA 3

SCHIÞA 4

dul 21 Decembrie 1989 nr. 133-135137;
- între Bârsei nr. 4 ºi imobilul B-dul
21 Decembrie 1989 nr. 133-135-137, cu
sens spre imobilul Fabricii nr. 1
- Aleea Bârsei între imobilele
Ciocârliei nr. 42 ºi Ciocârliei nr. 40 cu
sens spre strada Ciocârliei.
Instituirea sensului unic de circulaþie a
fost aprobat în Comisia de sistematizare a
circulaþiei rutiere ºi pietonale din 6 iulie a.c.
z Strada Vidraru
Primãria Cluj-Napoca a instituit
sens unic de circulaþie, începând cu
data de 29.10.2009, pe Aleea Vidraru,
cu sensul de circulaþie dinspre str.
Mehedinþi ºi str. Câmpului.
Sensul unic a fost aprobat în cadrul
Comisiei Municipale de Sistematizare
a Circulaþiei Rutiere ºi Pietonale din
data de 21 ianuarie a.c. SCHIÞA 3
z Strada Rapsodiei
Primãria Cluj-Napoca a instituit
sens unic pe strada Rapsodiei, pe tronsonul cuprins între Rapsodiei 7 ºi strada Lunii, cu sensul de mers înspre strada Lunii. SCHIÞA 4

ªomerii clujeni beneficiazã de
transport în comun gratuit pe o linie

Consiliul Local Cluj-Napoca a adoptat un proiect de hotãrâre, la iniþiativa
primarului Sorin Apostu, prin care ºomerii, a cãror indemnizaþie de ºomaj nu
depãºeºte suma de 1.000 de lei, vor beneficia de transport în comun gratuit pe
o linie.
Abonamentele lunare gratuite pe o linie se elibereazã pentru ºomerii cu
domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, de la sediul RATUC, de pe B-dul
21 Decembrie nr. 81– 83, pe baza carnetului de ºomer, a buletinului de identitate ºi a unei fotografii recente.

Transport de noapte pe linia 25

În urma consultãrilor pe care primarul Sorin Apostu ºi viceprimarul Radu
Moisin le-au purtat cu reprezentanþii organizaþiilor studenþeºti, s-a decis reluarea programului de transport de noapte pe linia 25, între orele 23.00 – 0.30, cu
autobuze.
Traseele vor fi urmãtoarele:
z cartierul Mãnãºtur (Bucium) – Izlazului – Moþilor – 21 Decembrie – T.
Mihali – cartierul Gheorgheni (Unirii),
z cartierul Gheorgheni – N. Titulescu – P-þa A. Iancu – Memorandumului
– Calea Mãnãºtur – Primãverii – cart. Mãnãºtur (Bucium).
Pentru a putea cãlãtori în bune condiþii, dupã ora 23.00, pasagerii vor putea
cumpãra biletele de cãlãtorie de la conducãtorii auto.
Programul de funcþionare al liniei 25 este urmãtorul:
Plecãri Bucium: 23.00 – 23.30 – 00.00 – 00.30;
Plecãri Unirii: 23.00 – 23.30 – 00.00 – 00.30.

Mai multe autobuze pe linia 39

Ca urmare a unor solicitãri ale cetãþenilor din cartierele Iris, Dâmbul
Rotund ºi Bulgaria, la întâlnirea cu domnul primar Sorin Apostu, începând cu
data de 13.10.2009 s-a suplimentat numãrul mijloacelor de transport pe linia 39
în orele de vârf. Astfel, se reduce intervalul de succesiune între autobuze ºi
implicit timpul de aºteptare în staþii.

Neglijenþa conducãtorilor auto
perturbã circulaþia troleibuzelor

RATUC Cluj-Napoca face un apel cãtre conducãtorii auto sã respecte
traseele mijloacelor de transport în comun ºi sã evite parcarea neglijentã, care
are drept consecinþe întârzieri în programul autobuzelor, troleibuzelor ºi tramvaielor, ºi implicit nemulþumiri din partea cãlãtorilor.
Astfel de abateri, care au dus la întârzieri de pânã la o orã, au avut ºoferii
urmãtoarelor maºini, care au parcat în Piaþa 1 Mai, sub linia de contact a
troleibuzelor:
z B 45 GCK, în data de 13 octombrie, între orele 13.05 – 13.31,
z CJ 10 GBE ºi B 86 XBE, în data de 19.10.2009, între orele 13.05 – 13.38.

Locuri de parcare
Odatã cu instituirea sensurilor unice, s-au luat
în evidenþã noi locuri de parcare, cu dispunere
lateralã, la bordurã, pe o singurã parte a strãzii
sau pe ambele, în funcþie de lãþimea pãrþii carosabile.
Strãzile pe care s-au luat în evidenþã
locuri de parcare sunt:
z Donath
z Aurel Suciu
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z Nicolae Pascaly
z Rapsodiei
z Bârsei.
Locurile de parcare nou înfiinþate au intrat în
programul de marcare. Locuitorii din zonã pot
solicita eliberarea unui abonament în baza unei
cereri depuse la Centrul de Informare pentru Cetãþeni, str. Moþilor nr. 7, conform HCL 204/
2009.
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Reabilitarea termicã a blocurilor
Primãria Cluj-Napoca a inclus în
programul local multianual 2010 de
reabilitare a blocurilor, 134 imobile a
cãror dosare au fost complete, în vederea
intrãrii lor în etapele premergãtoare execuþiei.
Acestea sunt:
Al. Vlahuþã Lama D
Al. Vlahuþã Lama F
Al. Vlahuþã nr. 21 bl. C1
Albac nr. 18
Almaºului nr. 12
Arieºului nr. 32, bloc 6
Arinilor nr. 18 bl. E1
Azuga nr. 2
Azuga nr. 4-6 bl. G III
Azuga nr. 9, Bloc FIV-3
Bâlea, nr 6 bl G3
Bizuºa, nr. 4
Bogdan Petriceicu Haºdeu nr. 8
Bucegi nr. 1, Bloc 1 Z
Bucium nr. 15 bl. E3
Bucium nr. 3, Bl. A2
Bucium, nr. 27 bl. E2 sc I
Burebista, nr. 12-14
Buºteni nr. 9
Calea Floreºti nr. 75 bl. V2
Calea Floreºti, nr. 62, bl. A1
Calea Floreºti, nr. 77 bl. V3
Calea Mãnãºtur nr. 76 bl. E2
Calea Mãnãºtur, nr. 78, bl. E1
Clãbucet nr. 2 bl. P4
Clãbucet nr. 6A, bl. PX2
C-tin Brâncoveanu, nr. 35 bl. O5
C-tin Brâncoveanu, nr. 50, Bloc T1
C-tin Brâncoveanu, nr. 52, Bloc T2
C-tin Brâncuºi nr. 162 bl. A3
C-tin Brâncuºi nr. 180 Bl. L
C-tin Brâncuºi, nr. 172 si str
Cuza-Voda nr. 18-20
Dâmboviþei nr. 41 bl. D8
Dâmboviþei nr. 41 bl. D8
Detunata nr. 15 bl L8
Donath bl. XI
Donath nl. XI
Donath nr. 198 bl. A1
Donath nr. 200 bl. A2
Donath nr. 54 Bloc Turn X
Dragalina nr. 8
Eremia Grigorescu nr. I bl. I
Eremia Grigorescu nr. III bl. III
Fabricii de Zahãr nr. 5 bl. FZ1
Fântânele nr. 34-36 bl. P3
Fântânele nr. 57, bl. B7
G.Alexandrescu nr. 31 bl. K10
G.Alexandrescu nr. 31 bl. K10
G.Alexandrescu nr. 14Bl. E11

Pânã în prezent, în cadrul acestui
program s-au reabilitat termic 11
blocuri ºi sunt în curs de reabilitare alte
48.
În faza de proiectare se aflã 131 de
imobile.

Modificãrile constructive ºi utilizarea în alte scopuri a unor pãrþi sau
elemente de construcþie ale clãdirii,

cum ar fi: ancorarea de reclame pe
pereþi, suspendarea de stâlpi, pereþi,
scãri interioare ºi altele asemenea, se
vor putea face numai pe baza deciziei
comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afectaþi ºi, dupã caz,
pe baza unui proiect tehnic întocmit
de instituþii de specialitate, verificat de
un expert autorizat, precum ºi cu
autorizaþia pentru executarea de
lucrãri, eliberate în conformitate cu
prevederile Legii 50/1991-republicatã.
Veniturile obþinute de asociaþia de
proprietari din închirierea unor spaþii
aflate în proprietatea comunã indivizã, a spaþiilor pentru instalarea de
reclame ºi firme luminoase se constituie ca surse proprii ale asociaþiei de
proprietari, nu se plãtesc proprietarilor, nu pot fi folosite pentru completarea fondului de rulment sau pen-

RÃSPUNDEM
CITITORILOR!

1. Se pot ancora pe pereþii
clãdirilor asociaþiilor de proprietari
reclame sau alte afiºe ?

SUBVENÞIE ÎNTRE
40% ªI 90% LA ÎNCÃLZIRE

G.Alexandrescu nr. 22 bl. M1
G.Alexandrescu nr. 39 bl. D5
Gârbãu nr. 18 bl. K1
General Dragalina nr. 2
Gheorghe Dima, nr. 1, bl. 1A
Gheorghe Dima, nr. 27 bl. 4C
Gorunului nr. 3, bl. D13
Grãdinarilor nr. 11, bl. G17
Horea nr. 67-73
Inului nr. 10, bl. G8
Ion Meºter. nr 6, Bloc J
Iuliu Hossu, nr. 61
Izlazului nr. 8, bl. A2
Lacul Roºu nr. 5 bl. B2
Lacul Roºu, nr. 11Bloc AP3
Lacul Roºu, nr. 9, Bloc AP1
Lãcrãmioarelor, nr. 1 Bl. L
Liviu Rebreanu nr. 23, bl. D-11
Liviu Rebreanu, nr. 15 bl. D10
Louis Pasteur, nr. 42, bl. 9P
Louis Pasteur nr. 60 bl. 5D
Louis Pasteur nr. 78 bl. III J
Louis Pasteur, nr. 26, bl. 9A
Louis Pasteur, nr. 40 bl. IX R
Louis Pasteur, nr. 63 bl. IX-C
Luceafãrului nr. 11, Bloc II F
Mamaia nr. 10
Mamaia nr. 6, Bloc A3
Mãnãºtur bl. B1 sc Ia
Mehedinþi nr. 18-20 bl. D14
Mehedinþi nr. 66-68 bl. D2
Mehedinþi nr. 9
Mehedinþi, nr. 10-12 bl. D16
Mehedinþi, nr. 13, Bloc O1
Mehedinþi, nr. 6, Bloc A3
Mehedinþi, nr. 84 bl. S5
Meseº nr. 4, bloc L11
Meseº nr. 6, bl. L10
Mestecenilor nr. 6 bl. 9E
Mestecenilor nr. 8 bl. 9F
Mestecenilor, nr. 5, Bl. IX M
Meziad nr. 3, bl. L4
Mogoºoaia nr. 1 bl. G1
Muncii nr. 83, sc. 2
Muscel, nr. 20, Boc B3
Nãsãud nr. 8, Bloc AP1
Nicolae Titulescu nr. 16, Bloc P7
Nicolae Titulescu nr. 27 bl. D
Nicolae Titulescu nr. 33 bl. B1
Nicolae Titulescu nr. 37, Bloc B3
Nicolae Titulescu nr. 43 bl. D2
Padin nr. 10 bl. C12
Pandurilor, nr. 2-4-6, Bloc L1
Parâng nr. 10, Bloc H5
Parâng nr. 6 nl. H3
Parâng nr. 8 bl. H4
Peana nr. 3, bl. R16

Subvenþia la încãlzire pentru sezonul rece 2009/2010, conform OUG nr
106/2009, se încadreazã între 40% ºi 90%, în funcþie de venitul mediu pe
membru de familie.
Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei pentru sezonul rece se acordã pentru
perioada 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010.
În perioada 2 – 6 noiembrie, formularele se pot depune, dupã urmãtorul orar:
luni, marþi, miercuri: 8.30 – 16.00, joi: 8.30 – 17.30 ºi vineri: 8.30 – 14.30, în
urmãtoarele locaþii:

Peana nr. 5, bl R15
Petuniei nr. 1 bl.1
Petuniei nr. 3
Primãverii nr. 18 bl. D21
P-þa Abator bl. D
Putna nr. 7 bl J6
Rapsodiei nr. 10 bl. P5
Rãºinari, nr. 2
Rovine nr. 4 bl. RO3
Scãriºoara nr. 10
Scãriºoara nr. 4 bl. 4
Septimiu Albini nr. 133 bl. G3
Seºului, nr. 2, Bloc S2
Slatina nr. 2 bl. V10
Slatina, nr. 1, bl. V6
Splaiul Independentei nr. 2, bl. O2
ªtefan Mora nr. 8, bl. A1
Tarniþa nr. 4 bl. B4
Tazlãu, nr. 3 bl. C2
Trascãului nr. 1 bl. 6G
Tulcea nr. 28 nr. L4
Unirii nr. 29 bl. L15
Unirii, nr. 7 Bl. Turn
Vidraru nr. 5-7 bl. C5, sc II
Viilor nr. 11 bl. IX S
Viilor nr. 23 bl. 8G
Viilor nr. 29 bl. 8 I
Viilor, nr. 13, bl. IX O

AªTEPTÃM SUGESTII DIN PARTEA ASOCIAÞIILOR DE PROPRIETARI
CU PRIVIRE LA MATERIALELE PE CARE SÃ LE PUBLICÃM ÎN ACEASTÃ PAGINÃ
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Pentru ajutor încãlzire cu gaze naturale, înregistrarea cererilor (însoþite de o
facturã pentru identificarea codului de abonat) se face în urmãtoarele locaþii:
La sediile primãriei de pe:
z Str. St. O. Iosif, nr. 3 (Centru)
z Str. Ion Meºter, nr. 10, (mãnãºtur)
z Str. Fabricii, nr. 4, (Mãrãºti)
z La casieriile E-On Gaz, str. Decebal, nr. 93-95
Pentru ajutor încãlzire cu agent termic, distribuirea ºi înregistrarea cererilor se
face prin administratorii asociaþiilor de proprietari/locatari, la Regia Autonomã de
Termoficare Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79
Dupã data de 9 noiembrie, cererile se înregistreazã doar la sediul Primãriei din
strada ªt. O. Iosif, nr. 3 (centru).
Conform prevederilor OUG nr. 5/2003 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ajutorul pentru încãlzire a locuinþei se acordã pentru familiile ºi
persoanele singure, cetãþeni români, precum ºi pentru cetãþenii strãini ori apatrizi,
care nu depãºesc 425 lei venit net/membru de familie, cu domiciliul sau reºedinþa
în România (respectiv Cluj-Napoca), stabilite în condiþiile legislaþiei române.
Dovada domiciliului/reºedinþei se face prin buletinul/cartea de identitate, carte
de identitate provizorie, permisul de ºedere temporarã/permanentã sau alt act de
identitate emis de autoritãþile române (act care mentioneazã ºi CNP-ul persoanei
respective).
Formularele se afla si pe adresa www.primariacj.ro/cereri-ttip.aspx.
Plafoanele pentru acordarea ajutoarelor de încãlzire pentru iarna 2009-2010,
în funcþie de de venit ºi tipul de combustibil utilizat, sunt urmãtoarele:

Persoanele care au venituri/persoanã cuprinse între 425 lei ºi 615 lei (plafonul
maxim de anul trecut), pot sã depunã cererea pentru acordarea ajutorului de
încãlzire, deoarece Primul Ministru în exerciþiu, Emil Boc, a promis pãstrarea
acestui plafon ºi în aceastã iarnã, modificarea legii fiind în dezbatere.

tru plata furnizorilor. Acest fond se
depune în contul asociaþiei ºi nu poate
fi folosit decât cu acordul adunãrii
generale a asociaþiei de proprietari, în
conformitate cu bugetul de venituri ºi
cheltuieli.
2. Care este anul fiscal al asociaþiei
de proprietari ?
Anul fiscal al asociaþiei de proprietari este anul calendaristic. Înainte de
începutul urmãtorului an fiscal ºi
pentru fiecare an fiscal ce urmeazã,
comitetul executiv trebuie sã
întocmeascã ºi sã prezinte proprietarilor în adunarea generalã un buget
anual de venituri ºi cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociaþiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizãrii ºi
funcþionãrii acesteia.

3. Proprietarii sunt obligaþi sã
aprobe fond de reparaþii ?
Conform prevederilor art. 45(3)
din Legea nr. 230/2007, proprietarii
membri ai asociaþiei de proprietari au
obligaþia sã aprobe un fond de
reparaþii anual, necesar pentru
repararea ºi îmbunãtãþirea proprietãþii
comune. Comitetul executiv va
pregãti ºi va prezenta adunãrii generale suma anualã necesarã pentru
constituirea sau completarea acestui
fond, care se alimenteazã în avans, în
tranºe lunare egale, prevãzute în lista
de platã a cheltuielilor asociaþiei de
proprietari. Acest fond se depune în
contul asociaþiei de proprietari ºi nu
poate fi folosit decât cu acordul
adunãrii generale a asociaþiei de proprietari, în conformitate cu bugetul de
venituri ºi cheltuieli.

BIROUL MASS-MEDIA, CAMERA 50, MOÞILOR 3
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CLUJUL - UN ORAª MAI SIGUR

Webcamul amplasat în Piaþa Avram Iancu poate fi accesat pe pagina de web a primãriei,
www.primariaclujnapoca.ro

Primãria muncipiului Cluj-Napoca a implementat un sistem de monitorizare video a traficului rutier în
principalele intersecþii din oraº, cu
scopul de a creºte nivelul de siguranþã
al cetãþenilor din municipiu.
În acest fel, sunt supravegheate
video, non-stop, obiective de interes
local sau de mobilier urban care sunt
sistematic supuse vandalizãrilor ºi distrugerilor. „Sistemul ne va permite un
mai bun control al zonelor cu risc mare,
atât în privinþa traficului rutier, cât ºi în
ceea ce priveºte depozitãrile ilegale de
deºeuri, unde vom putea, la cererea

Poliþiei Comunitare sã punem camere
mobile pentru a-i prinde în flagrant pe
cei care au transformat într-o practicã
depozitarea de deºeuri în zonele de
agrement sau la marginea oraºului” a
declarat primarul Sorin Apostu.
Structura acestui proiect presupune o reþea de telecomunicaþii la
nivel de municipiu care transmite
imaginile captate din diferite puncte
ale oraºului cãtre un dispecerat cu
scopul de a creºte nivelul de siguranþã
a locuitorilor municipiului.
Sistemul este compus din 3 mari
componente:
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z Partea de captare de imagini,
respectiv camerele video color tip IP,
z Reþeaua de transmisii de date pe
fibrã opticã,
z Dispeceratul central de monitorizare ºi înregistrare, amplasat în
sediul primãriei.
În prima etapã, camerele s-aau
amplasat la intrãri-iieºiri din municipiu:
z DN1 – E60 la intrare în ClujNapoca intersecþie cu drumul spre Fãget,
z DN 1 – E 60 la intrare în Cluj
Napoca dinspre Oradea, Floreºti în
zona Praktiker,

z spre Baciu – la intersecþia cu str.
Valea Seacã,
z spre Apahida – Dej, în zona
Aeroportului Internaþional ClujNapoca.
Alte camere sunt amplasate:
z pe strada Bucium la intersecþie
cu Primãverii, lângã depoul de tramvaie,
z pe str. C-tin Brâncuºi la intersecþia cu str.Fagului ºi Colonia
Borhanci,
z pe b-dul Muncii la intersecþie cu
str. Emerson ºi la intersecþia cu str,
Oaºului,

z pe Calea Someºeni, în zona
Selgros.
Prezenþa camerelor de supraveghere este semnalizatã prin panouri indicatoare, în fiecare intersecþie care face
parte din proiect existând un marcaj
conform legii “obiectiv monitorizat
video”.
Primele avantaje ca urmare a
implementãrii acestui proiect, la nici
24 de ore de la amplasarea camerelor:
z anunþarea unui incendiu în stare
incipientã
z soluþionarea unui accident.

www.primariaclujnapoca.ro
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Pietonale
Primãria Cluj-Napoca a început un amplu proces de reabilitare a zonelor pietonale din Mãrãºti.
Cartierul Mãrãºti, o aglomeraþie de blocuri înalte, duce lipsã
de spaþii publice de recreere ºi socializare, motiv pentru care
s-a considerat oportun ca spaþiile largi dintre blocuri ºi stradã, în
zona pieþei agroalimentare Mãrãºti, sã fie modernizate.
Modernizarea a presupus refacerea troutarelor, pavarea cu
dale de compozit ºi refacerea jardinierelor, plantarea de vegetaþie ºi montarea de gard. Costurile au fost de 338.000 de lei.
De asemenea, stâlpii de iluminat public au fost înlocuiþi cu
cei care au fost scoºi din Piaþa Unirii.
Lucrãrile vor continua ºi pe partea opusã, ºi pe termen
mediu, în funcþie de resursele financiare disponibile, astfel de
zone pietonale vor fi reabilitate ºi în cartierul Mãnãºtur.

Cluj-Napoca

Jurnalul municipal

Pietonale

Cluj-Napoca

ZONELE PIETONALE DIN PIAÞA MÃRÃªTI, MODERNIZATE

ACUM

ÎNAINTE

www.primariaclujnapoca.ro
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Asociere

Cluj-Napoca

Zona Metropolitanã Cluj (ZMC)
va deveni polul magnetic al României pentru antreprenori, profesioniºti ºi tineri. Locul unde
te dezvolþi, ai succes ºi-þi creºti copiii. Mediul adecvat pentru inovaþie ºi tehnologii înalte.
Prioritãþile strategice stabilite pentru
zona metropolitanã Cluj sunt:
zSusþinerea spiritului antreprenorial, a
IMM-urilor ºi a clusterelor
z Promovarea industriilor pe bazã de
inovaþii ºi tehnologii înalte
z Atragerea ºi retenþia tinerilor ºi a specialiºtilor
În funcþie de aceste prioritãþi, s-a stabilit
planul de acþiune care sã þinã cont de nevoia

de a asigura în primul rând accesibilitatea,
corelatã cu dezvoltarea economicã a zonei
metropolitane, în strânsã legãturã cu nevoia
de protejare a mediului ºi de creºtere a calitãþii vieþii.

1. Îmbunãtãþirea
accesibilitãþii în ZMC

În dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurii de transport se va urmãri reducerea
timpului ºi costurilor de deplasare în inte-

riorul ºi în zonele adiacente zonei metropolitane Cluj. Vor fi dezvoltate atât infrastructura rutierã, cât ºi cea aerianã. Pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii de transport
regionale ºi locale se va þine cont ºi de factori
externi care afecteazã dezvoltarea infrastructurii de transport: autostrada urbanã propusã a trece pe lângã municipiul ClujNapoca, centura nord, precum ºi autostrada
Transilvania, care va trece pe la sud, sud-vest
de zona metropolitanã Cluj.
Cu privire la transportul public, pe termen mediu ºi lung, se are în vedere dezvoltarea unui sistem de transport public
funcþional la nivelul zonei metropolitane.
Un punct de interes major în dezvoltarea
transportului public va fi transportul ecologic.

2. Dezvoltarea polului
de competitivitate

Dezvoltarea polului de competitivitate va fi realizatã în corelare cu industriile motoare propuse la nivelul zonei
metropolitane. Acestea sunt domeniile
de activitate care pot sã contribuie decisiv la atingerea prioritãþilor strategice, sã
joace rolul de locomotivã, de “motor”,
antrenând dezvoltarea economicã a
zonei metropolitane Cluj, sã fie orientate în jurul unor nevoi ºi provocãri
majore, cãrora sã le furnizeze soluþii
inovative, potenþate de clustere ºi sã
genereze prosperitate economicã în
contextul dezvolãrii durabile. Industriile
motoare identificate sunt: industria
energeticã, sectorul IT ºi comunicaþii,
servicii pentru afaceri, servicii medicale
specializate, bioeconomie bazatã pe
cunoaºtere, învãþãmântul superior generator de spin-offuri (focalizat pe cercetare-dezvoltare).
1. AITON
Introducerea apei potabile ºi canalizare
a comunei
Înfiinþare cãmin de bãtrâni
Reabilitare DJ 103 G pe ruta Tureni Ceanu Mic - Aiton - Gheorgheni
Modernizare ºi asfaltare drumuri
comunale ºi uliþe în Aiton si Rediu
2. APAHIDA
Modernizare ºi reparaþii capitale drumuri comunale ºi strãzi
Asfaltarea drumului judeþean Cluj-Pata
Întreþinerea, repararea drumurilor de
hotar – poduri ºi podeþe
Canalizãri Dezmir – Pata – Bodrog –
Corpadea
Parcuri, locuri de joacã pentru copii
Alimentare cu apã potabilã Dezmir,
Pata, Bodrog, Câmpeneºti
Întãbulare pãºuni ºi alte obiective
Reþea de apã ºi canalizare Câmpeneºti –
Apahida
Canalizare ºi staþie de epurare pentru
satele Dezmir, Corpadea, Pata
Creºã – grãdiniþã, ºcoalã cu clasele I-IV
– Apahida
Reabilitare ºcoala Sânnicoarã, Dezmir,
Pata
Construcþie ºcoala Corpadea
Modernizare ºcoala St. Pascu Apahida
Lucrãri de amenajare grãdiniþa Dezmir
Amenajãri sãli de grãdiniþã în Unitatea
Medico – Socialã Apahida
Reabilitarea Casei de Culturã din
Apahida
Construcþia Cãminului Cultural
Dezmir
Modernizarea, reabilitarea Cãminului
Cultural Sânnicoarã
Reparaþie capitalã Cãmin Cultural Pata
– Corpadea
Proiect construcþie Cãmin Dezmir
Capela Sânnicoarã, Pata, Dezmir
Modernizarea, reabilitarea bazei sportive Apahida ºi Sânnicoarã
Lucrãri de amenajare, construcþie tribune spectatori, împrejmuire teren sportiv
Pata

Modernizarea punctului sanitar Dezmir
Construcþie punct sanitar Corpadea
Electrificarea ºi extinderea iluminatului
public în toate satele ºi pe toate strãzile
Înfiinþare transport în comun propriu
(achiziþionarea de autobuze)
Înfiinþarea ºi funcþionarea Biroului de
Poliþie comunitarã Apahida
Înfiinþarea unei pieþe comunale pentru
producãtorii agricoli – zona Cubic
Reparaþii amenajare Pescãrie Câmpeneºti
3. BACIU
Extindere alimentare cu apã ºi extindere
canalizare loc. Baciu
Reþea principalã de canalizare ºi staþii
epurare Popeºti ºi Coruºu
Asfaltare drum comunal Coruºu
Reabilitare cãmin cultural Suceagu
com. Baciu
Extindere reþea de alimentare cu apã ºi
canalizare pentru romii din loc. Baciu
4. BONÞIDA
Introducerea canalizãrii în loc. Bonþida
ºi Rãscruci
Extinderea reþelei de apã în loc. Coasta
ºi Tãuºeni
Înlocuirea ºi extinderea reþelei de apã în
loc. Bonþida ºi Rãscruci
Modernizarea drumurilor comunale,
strãzi, spaþii de parcare
Reabilitare termicã la ºcoala clasele IVIII Bonþida
Extindere corp clãdire ºcoala Rãscruci
Construirea unei noi grãdiniþe
Reabilitare, modernizare, dotare
aºezãminte culturale Bonþida ºi Coasta
Reabilitare dispensar uman Bonþida
Amenajare puncte sanitare în loc.
Coasta ºi Tãuºeni
Construirea unui dispensar medical
uman la Rãscruci
Decolmatarea ºi îndiguirea cursurilor
de apã care traverseazã comuna
Amenajare de spaþii verzi locuri de joacã
pentru copii
Împãdurirea ºi consolidarea terenurilor
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degradate contra alunecãrilor
Construirea unei baze sportive în
Bonþida
Amenajarea terenurilor de fotbal din
Bonþida ºi Rãscruci
Colectarea selectivã a deºeurilor.
5. BORªA
Alimentarea cu apã a localitãþii BorºaBorºa Cãtun
Actualizare PUZ al comunei
Canalizare loc. Borºa ºi Borºa Cãtun
Alimentare cu apã ºi canalizarea loc.
Giula, Ciumãfaia
Reabilitarea cãminului cultural din
Borºa,
Construire pod peste Valea Borºa în loc.
Borºa Cãtun
Construire pod peste Valea Giula în loc.
Giula
Reabilitarea podului peste Valea Borºa
în loc. Borºa
Construire bibliotecã comunalã
Reabilitarea ºcolii din Borºa
Dezvoltarea infrastructurii prin reabilitarea drumurilor comunale din loc. Borºa,
Borºa Cãtun, Giula ºi Ciumãfaia
Dezvoltarea infrastructurii sportive prin
construire stadion comunal
Reabilitarea reþelei de iluminat public
Reabilitarea, modernizarea clãdirii
Primãriei Borºa
6. CÃIANU
Construire Cãmin Cultural Cãianu
Extindere ºcoala clasele I-VIII Vaida
Cãmãraº
Construire salã de sport în loc. Vaida
Cãmãraº
Canalizare în satele comunei Cãianu ºi
extindere alimentare cu apã în satul Barai
7. CHINTENI
Modernizare drum vicinal Chinteni
Modernizare drum vicinal MãcicaºuPãdureni
Modernizare drum vicinal Vechea
Modernizarea strãzii în comuna
Chinteni

Dezvoltarea acestui pol de competitivitate va completa pe partea economicã activitãþile cu specific economic din parcurile
Tetarom, inclusiv cele de la Jucu-Bonþida.

3. Managementul integrat al
deºeurilor

Toate comunele din Zona Metropolitanã Cluj, cu excepþia comunei
Petreºtii de Jos, sunt incluse în Zona 1
de gestiune a deºeurilor, zona centralã a
judeþului, deservitã de Centrul de
Management Integrat al Deºeurilor. În
aceastã zonã se genereazã o cantitate de
deºeuri de aproximativ 231.500 tone pe
an, care vor fi transportate direct la
Centrul de Management Integrat al
Deºeurilor. Aproximativ 1.300 tone de
deºeuri biodegradabile vor fi compostate anual în mediul rural, în 6.500
de gospodãrii unde vor fi prevãzute
pubele pentru compostarea la domiciliu.
Din acest proiect zona metropolitanã
va beneficia ºi de activitãþi legate de
închiderea tuturor depozitelor de deºeuri
neconforme, precum ºi de dotarea cu
echipamente pentru colectarea ºi transportul deºeurilor între staþiile de transfer ºi
depozitul central.

4. Dezvoltarea sistemului de
apã-canalizare – POS Mediu

Dezvoltarea zonei metropolitane
Cluj este afectatã ºi de proiectul
„Reabilitarea ºi extinderea sistemului de
apã ºi canalizare în judeþele Cluj-Sãlaj,
aflat în implementare de cãtre Compania
de Apã Someº.” Proiectul este finanþat
prin Programul Operaþional Sectorial
Mediu.

Modernizare drum comunal DC 147
Pãdureni-Feiurdeni ºi strãzi în localitatea
Feiurdeni, comuna Chinteni
Canalizarea apelor uzate menajere
Construire salã de sport
8. CIURILA
Introducere apã curentã ºi canalizare în
loc. Sãlicea, Sutu ºi Pãdureni
Introducere apã curentã Filea de Jos ºi
Filea de Sus
Canalizarea apelor uzate menajere în
loc. Ciurila
Extindere sistem iluminat public în
locul numit Morile Sãlicii ºi extindere reþele
de electrificare
Modernizare drumurilor comunale DC
90, 91 ºi 92 (total 15,8 km)
9. COJOCNA
Reþea de canalizare ºi modernizare drumuri comunale în loc. Cojocna
Dezvoltarea potenþialului balnear al
lacurilor sãrate din Regiunea NV

5. Promovarea turisticã
a centrului istoric al municipiului
Cluj-Napoca

Promovarea turisticã de la nivelul zonei
metropolitane este uºuratã de amplasarea unui
centru naþional de informare ºi promovare a turismului în Cluj-Napoca. Datoritã prezenþei aeroportului internaþional, a tendinþelor de creºtere a
numãrului de cãlãtori care trec prin acest aeroport, Cluj-Napoca reprezintã un nod important
ºi în promovarea turismului. Proiectul este promovat de Consiliul Judeþean Cluj.

6. Spital regional de urgenþã

Construirea unui spital regional de
urgenþã va asigura creºterea calitãþii serviciilor medicale de urgenþã la nivelul regiunii.
Acest spital ar fi unul din cele 8 spitale
regionale de la nivelul þãrii, evidenþiat în
strategia sectorialã de sãnãtate pentru perioada 2008-2010. Proiectul este în stadiu de
proiectare tehnicã. Posibilul amplasament al
acestui spital este în comuna Floreºti.

7. Stadionul Ion Moina

Proiect dezvoltat de Consiliul Judeþean
Cluj, aflat în implementare, finanþat din
bugetul Consiliului Judeþean Cluj.

8. Reabilitarea, dezvoltarea
ºi extinderea reþelelor de
utilitãþi în zonele rurale din zona
metropolitanã Cluj – pentru
creºterea calitãþii vieþii
în zonele rurale

În vederea creºterii calitãþii vieþii în
comune, în urma discuþiilor cu reprezentanþii comunelor au fost identificate urmãtoarele proiecte:

Reabilitare cãmin cultural în loc.
Someºu Rece
Construire grãdiniþã ºi ºcoalã în cãtun
Uzina
Colectare selectivã a deºeurilor ºi transport în microregiunea Gilãu
Extindere reþea electricã cartier romi în
loc. Gilãu ºi Someºu Rece
Amenajare spaþii verzi în com. Gilãu
(Gilãu, Someºu Rece)
Reabilitare iluminat public în Gilãu,
Someºu Rece, Someºu Cald
Construire pod Prundar, Agnis Uzina
Pod peste râul Someºu Mic loc. Gilãu

km

12. JUCU
Canalizare loc. Jucu de Sus
Canalizare loc. Jucu de Mijloc
Canalizare loc. Gãdãlin
Canalizare loc. Viºea
Dispensar uman loc. Jucu de Sus
Reabilitarea drumurilor comunale 23
Extindere ºi etajare sediu primãrie
Reabilitare cu lianþi hidraulici DC 40
Reabilitare iluminat public
Reþea iluminat public nou la DN 1 C
Extindere reþea alimentare cu apã

10. FLOREªTI
Modernizare drumuri comunale prin
asfaltare în comuna Floreºti
Extindere reþea de canalizare în comuna
Floreºti
Construire grãdiniþã în loc. Floreºti
Construire ºcoala generalã loc. Luna de
Sus
Extindere reþele electrice iluminat public
Construire sediu primãrie
Reabilitare drum comunal DC96; DJ
105L Tãuþi

13. PETREªTII DE JOS
Canalizarea apelor uzate menajere loc.
Petreºtii de Jos ºi Crãieºti
Asfaltare drumuri comunale lungime
13,5 km
Reabilitare cãmin cultural Livada ºi
Petreºtii de Jos
Realizare de alei pietonale, rigole ºi
podeþe pentru localitãþile Petreºtii de Jos ºi
Crãieºti

11. GILÃU
Modernizare strãzi în com. Gilãu
(Gilãu, Someºul Rece, Someºul Cald)
Reabilitare reþele de apã ºi canalizare în
com. Gilãu (Gilãu, Someºu Rece, Someºu
Cald)
Reabilitare cãmin cultural ºi clãdire
primãrie în loc. Gilãu
Construire grãdiniþã în loc. Gilãu

14. TURENI
Reþea de gaze naturale în loc. ComºeºtiMiceºti
Alimentare cu apã Feleac-GheorgheniAiton-Rediu-Vâlcele-Tureni, Ceanu MicMãrtineºti
Asfaltare DC 85 Tureni-Miceºti
Consolidare pod DC 85 Tureni-Miceºti
km 5+300 com. Tureni

Executare pasarelã metalicã în loc.
Miceºti în dreptul Cimitirului Ortodox
Zid de sprijin în loc. Comºeºti
Parc public în loc. Tureni
Amenajare trotuare în sat Tureni DJ 103
G- DC 85 Tureni
Modernizare corp clãdire dispensar
uman com. Tureni
Modernizare corp clãdire Primãria
Tureni
Modernizare corp clãdire Postul de
Poliþie Tureni
Reparaþii capitale ºi extindere la Cãminul cultural Tureni
Reparaþii capitale la ºcoala ºi Cãminul
cultural Ceanu Mic
Reparaþii capitale ºcoala Comºeºti
Reparaþii capitale ºcoala ºi Cãmin cultural Miceºti
Reparaþii capitale grãdiniþa sat Tureni
Reglementare reþele electrice ºi extindere reþele iluminat public
Pietruire drumuri comunale
Asfaltare drum comunal Ceanu Mic - 4
km
Asfaltare drum comunal Comºeºti - 3 km
Reparaþii capitale monumente istorice
de pe raza comunei Tureni
Modernizarea ºi igienizarea fântânilor
comunale
Construire bisericã ortodoxã satul
Comºeºti
Renovare exterioarã Biserica RomanoCatolicã
Reparaþii capitale Biserica Reformatã,
Tureni
Înfiinþare capele în satele din comuna
Tureni
15. VULTURENI
Alimentare cu apã ºi reþea de canalizare
Construire bazã sportivã
Reabilitare drumuri comunale ºi uliþe
sãteºti
Reabilitare clãdiri ºi spaþii publice

Numãrul 47 z Octombrie z 2009

Pagina 10

Jurnalul municipal

Hotãrâri de Consiliu Local

Cluj-Napoca

EXPERIENÞA ÎN MUNCÃ
1 octombrie 2009-prezent Sucursala de Întreþinere ºi
Servicii Energetice Electrice (SISE) Transilvania Nord Director
comercial
10 ianuarie 2007 – 30 septembrie 2009 Primãria Cluj-Napoca,
Serviciul Executare Silitã Creanþe Buget Local, Piaþa Unirii nr. 1
ªef serviciu
12 iulie 2006 - 10 ianuarie 2007 Primãria Cluj-Napoca,
Serviciul Impuneri, Control Persoane Juridice , Piaþa Unirii nr. 1
Inspector de specialitate
15 mai 2006 - 12 iulie 2006 SC FMP ROM SRL Referent marketing
1 martie 2006 - 15 mai 2006 SC NIDARAS SRL Director comercial
15 octombrie 2004 - 1 martie 2006 SC RIMINI IMPEX SRL
Recepþioner
iulie 2002 - februarie 2003 SC MULTIROL PRODCOM
IMPEX SRL Ospãtar ºi recepþioner

EL HAYES ARTHUR ROLAND
CURRICULUM VITAE
INFORMAÞII PERSONALE
Nume:
Naþionalitatea: românã
Data naºterii 08 decembrie 1982

HOTÃRÂREA
nr. 433/2009
privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local
al domnului Niculae Nistor,
din partea P.D-L ºi validarea mandatului consilierului supleant El Hayes Arthur
Roland, din partea P.D-L
Art. 1 Se constatã încetarea de drept a
mandatului de consilier local al domnului Niculae Nistor, din partea P.D-L.
Art. 2 Se valideazã mandatul consilierului supleant El Hayes Roland, din
partea P.D-L.
Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Secretarul
municipiului Cluj-Napoca ºi Serviciul
Relaþii cu Consiliul.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 434/2009
privind modificarea
Hotãrârii nr. 243/2008
(modificatã prin Hotãrârea
nr. 396/2009, organizarea
comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)
Art. I Se modificã art. 2 din Hotãrârea nr. 243/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I din Hotãrârea nr. 396/
2009, în sensul înlocuirii domnului consilier local din partea P.D-L, Niculae
Nistor, membru în Comisia pentru fonduri europene, relaþii externe, turism,
oraºe înfrãþite ºi strategii de dezvoltare
comunitarã, cu domnul El Hayes Arthur
Roland, consilier local supleant din
partea P.D-L.
Art. II Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Secretarul
municipiului Cluj-Napoca ºi Serviciul
Relaþii cu consiliul.
Hotãrârea a fost adoptatã cu 21 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 406/2009
privind aprobarea proiectului „îmbunãtãþirea calitãþii
mediului prin înfiinþare Parc
Hoia, etapa I. Colinele Hoia,
Cluj-Napoca”
Art. 1. Se aprobã proiectul „Îmbunãtãþirea calitãþii mediului prin înfiinþare
Parc Hoia, etapa I.Colinele Hoia, ClujNapoca” pentru atragerea de fonduri
nerambursabile din „Programul naþional
de îmbunãtãþire a calitãþii mediului prin
realizarea de spaþii verzi în localitãþi”.
Art. 2. Se aprobã bugetul proiectului
în valoare totalã de 2.223.674,68 lei, din
care 1.998.674,68 lei reprezintã suma
solicitatã ºi 225.000,00 lei reprezintã cofinanþarea.
Art. 3. Suprafaþa de teren pusã la dispoziþie pentru implementarea proiectului
este de 44200 mp, reprezentând Parc
Colinele Hoia, cuprinsã în titlul de proprietate nr. 16175/13.07.2009, ºi care se
identificã cu parte din teren forestier
înscris în amenajamentul silvic învecinat
la Nord cu drum, la Vest cu drum arabil,
la Sud cu drum-acces ºi la Est cu fânaþe,
cu o suprafaþã de 18,90 ha.
Art. 4. Se aprobã indicatorii tehnicoeconomici pentru obiectivele de investiþii
din cadrul proiectului, conform anexei, care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 5. Se aprobã întocmirea documentaþiei de achiziþie publicã, organizarea ºi derularea procedurii de achiziþie
publicã ºi realizarea lucrãrilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare
privind achiziþiile publice.
Art. 6. Se împuterniceºte d-nul Sorin
Apostu – Primarul municipiului ClujNapoca drept reprezentant al Consiliului
Local în relaþia cu Administraþia
Fondului pentru Mediu, responsabil de
proiect ºi împuternicit pentru încheierea
contractului pentru finanþare nerambursabilã în termenul prevãzut.
Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã
ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã cu 26 voturi
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EDUCAÞIE ªI FORMARE
2008 – 2009 Universitatea Babeº Bolyai, Facultatea de ªtiinþe
Administrative ºi ale Comunicãrii, Masterat în Administraþie
Publicã Diplomã de masterat
2008 Universitatea Babeº Bolyai, Facultatea de ªtiinþe
Administrative ºi ale Comunicãrii, Curs post-universitar
Poliþia Comunitarã Diplomã de absolvire curs post-universitar
2001 – 2005 Universitatea Babeº Bolyai, Facultatea de ªtiinþe
Economice ºi Gestiunea Afacerilor, Secþia Marketing Diploma de
licenþã

Anexa la Hotãrârea nr.
406/2009 – Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiþii “Înfiinþare
Parc Hoia, Etapa I – Colinele
Hoia, Jud. Cluj” (TABEL 1)
Durata totalã estimatã de realizare a
obiectivului de investiþii este de 8 luni.
Finanþarea investiþiei se face din fonduri de la bugetul de stat prin “Programul
naþional de îmbunãtãþire a calitãþii mediului prin realizarea de spaþii verzi în localitãþi” în valoare de 1.998.674,68 lei, ºi
contribuþia proprie în valoare de
225.000,00 lei, din care cofinanþare eligibilã de 204.651,00 lei.

HOTÃRÂREA
nr. 469/2009
privind modificarea
Hotãrârii nr. 406/2009
(aprobarea proiectului
„Îmbunãtãþirea calitãþii
mediului prin înfiinþare Parc
Hoia, etapa I. Colinele Hoia,
Cluj-Napoca”)
Art. I. Se aprobã modificarea art. 2
din Hotãrârea nr. 406/2009 în sensul
majorãrii bugetului proiectului de la
2.223.674,68 lei, la 2.237.329,06, din care
1.996.329,06 lei reprezintã suma solicitatã
ºi 241.000 lei reprezintã co-finanþarea.
Art. II. Se aprobã modificarea art. 3
din Hotãrârea nr. 406/2009, în sensul
diminuãrii suprafeþei de teren puse la dispoziþie pentru implementarea proiectului, de la 44.200 mp la 22.100 mp,
reprezentând Parc Colinele Hoia,
cuprinsã în titlul de proprietate nr.
16175/13.07.2009, ºi care se identificã cu
parte din teren forestier înscris în amenajamentul silvic, învecinat la Nord cu
drum, la Vest cu drum arabil, la Sud cu
drum-acces ºi la Est cu fânaþe, cu o
suprafaþã de 18,90 ha.
Art. III. Se aprobã modificarea
art. 4 din Hotãrârea nr. 406/2009 în
sensul modificãrii valorilor indicato-

CURSURI, TRAINING-U
URI, DIPLOME
2008 aprilie ºi iulie - Curs INA – EXECUTARE SILITÃ CREANÞE BUGET LOCAL
2006 octombrie - Curs INA – FONDURI STRUCTURALE
ÎN ROMÂNIA
2005 - Curs de perfecþionare în domeniul hotelier, postul
“Recepþioner”
Centrul“LINGUA” - Cluj–2005 - Atestat de cunoaºtere a limbii engleze, nivel “Business”
ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE PERSONALE
Capacitate de analizã ºi sintezã
Capacitate de planificare ºi organizare
Flexibilitate ºi adaptabilitate
Capacitate de comunicare ºi negociere
Atenþie concentratã ºi susþinutã
LIMBI STRÃINE CUNOSCUTE
maghiara, engleza, germana
ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE ORGANIZAÞIONALE
Coordonarea eficientã a unei echipe
ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE TEHNICE
operare PC ( Word, Excel, Powerpoint) programe design (Photoshop)
ALTE ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE
Februarie-iunie 2004 - voluntar Biroul de Consiliere pentru
Cetãþeni, Cluj-Napoca

rilor tehnico-economici ºi noul
studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiþii din cadrul proiectului, conform anexei, care face parte
integranta din prezenta hotãrâre.
Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã
ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

Anexa la HOTÃRÂREA nr.
469/2009 – Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiþii “Înfiinþare
Parc Hoia, Etapa I – Colinele
Hoia, jud. Cluj” (TABEL 2)
Durata totalã estimatã de realizare
a obiectivului de investiþii este de 10
luni.
Finanþarea investiþiei se face din
fonduri de la bugetul de stat prin
“Programul naþional de îmbunãtãþire a
calitãþii mediului prin realizarea de
spaþii verzi în localitãþi în valoare de
1.996.329,06 lei ºi contribuþie proprie
în valoare de 241.000,00 lei din care
cofinanþare eligibilã de 224.392,63 lei.

HOTÃRÂREA
nr. 407/2009
privind aprobarea proiectului„Îmbunãtãþirea calitãþii
mediului prin înfiinþare Parc
Hoia, etapa II, Poienile
Hoia, Cluj-Napoca”
Art. 1. Se aproba proiectul „Îmbunãtãþirea calitãþii mediului prin înfiinþare

Parc Hoia, etapa II. Poienile Hoia, ClujNapoca” pentru atragerea de fonduri
nerambursabile din „Programul naþional
de îmbunãtãþire a calitãþii mediului prin
realizarea de spaþii verzi în localitãþi”.
Art. 2. Se aprobã bugetul proiectului
în valoare totalã de 2.223.371,35 lei, din
care 1.998.371,35 lei reprezintã suma
solicitatã ºi 225.000,00 lei reprezintã cofinanþarea.
Art. 3. Suprafaþa de teren pusã la dispoziþie pentru implementarea proiectului
este de 46.400 mp, reprezentând Parc
Poienile Hoia, cuprinsã în titlul de proprietate nr. 16175/13.07.2009, ºi care se
identificã cu parte din teren forestier
înscris în amenajamentul silvic învecinat
la Nord cu drum, la Vest cu drum arabil,
la Sud cu drum-acces ºi la Est cu fânaþe,
cu o suprafaþã de 18,90 ha.
Art. 4. Se aprobã studiul de fezabilitate ºi indicatorii tehnico-economici
pentu obiectivele de investiþii din
cadrul proiectului conform anexei,
care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 5. Se aprobã întocmirea documentaþiei de achiziþie publicã, organizarea ºi derularea procedurii de achiziþie
publicã ºi realizarea lucrãrilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare
privind achiziþiile publice.
Art. 6. Se împuterniceste d-nul Sorin
Apostu – Primarul municipiului ClujNapoca drept reprezentant al Consiliului
local în relaþia cu Administraþia Fondului
pentru Mediu, responsabil de proiect ºi
împuternicit pentru încheierea contractului pentru finanþare nerambursabilã în
termenul prevãzut.
Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã
ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 26 voturi

(TABEL 1)

(TABEL 2)
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Hotãrâri de Consiliu Local
Anexa la HOTÃRÂREA nr.
407/2009 – Principalii indicatori tehnico-economici ai
investiþiei “Înfiinþare Parc Hoia,
Etapa a II-a – Poienile Hoia,
Jud. Cluj”. (TABEL 3)
Durata totalã estimatã de realizare a
obiectivului de investiþii este de 8 luni.
Finanþarea investiþiei se face din fonduri de la bugetul de stat prin “Programul
naþional de îmbunãtãþire a calitãþii mediului prin realizarea de spaþii verzi în localitãþi” în valoare de 1.998.371,35 lei
ºi contribuþie proprie în valoare de
225.000,00 lei din care, cofinanþare eligibilã de 204.651,00 lei.

HOTÃRÂREA
nr. 470/2009
privind modificarea
Hotãrârii nr. 407/2009
(aprobarea proiectului
„Îmbunãtãþirea calitãþii
mediului prin înfiinþare Parc
Hoia, etapa II. Poienile
Hoia, Cluj-Napoca”)
Art. I. Se aprobã modificarea art. 2
din Hotãrârea nr. 407/2009 în sensul
majorãrii bugetului proiectului de la
2.223.371,35 lei la 2.238.021,26 lei, din
care 1.997.021,26 lei reprezintã suma
solicitatã ºi 241.000 lei reprezintã cofinanþarea.
Art. II. Se aprobã modificarea art. 3
din Hotãrârea nr. 407/2009, în sensul
diminuãrii suprafeþei de teren puse la
dispoziþie pentru implementarea proiectului de la 46.400 mp la 22.900 mp,
reprezentând Parc Poienile Hoia,
cuprinsã în titlul de proprietate nr.
16175/13.07.2009, ºi care se identificã cu
parte din teren forestier înscris în amenajamentul silvic, învecinat la Nord cu
drum, la Vest cu drum arabil, la Sud cu
drum-acces ºi la Est cu fânaþe, cu o
suprafaþã de 18,90 ha.
Art. III. Se aprobã modificarea art. 4
din Hotãrârea nr. 407/2009 în sensul
modificãrii valorilor indicatorilor tehnico-economici ºi noul studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiþii din
cadrul proiectului, conform anexei, care
face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã
ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

Anexa la Hotãrârea nr.
470/2009 – Principalii indicatori tehnico-economici ai
investiþiei “Înfiinþare Parc Hoia,
Etapa II – Poienile Hoia,
Jud. Cluj” (TABEL 4)
Durata totalã estimatã de realizare
a obiectivului de investiþii este de 10
luni.
Finanþarea investiþiei se face din
fonduri de la bugetul de stat prin
“Programul naþional de îmbunãtãþire a
calitãþii mediului prin realizarea de
spaþii verzi în localitãþi” în valoare de
1.997.021,00 lei ºi contribuþie proprie
în valoare de 241.000,00 lei din care
cofinanþare eligibilã de 224.393,00 lei.

HOTÃRÂREA
nr. 408/2009
privind aprobarea proiectului„Îmbunãtãþirea calitãþii
mediului prin înfiinþare Parc
Hoia, etapa III. Codrii Hoia,
Cluj-Napoca”
Art. 1. Se aprobã proiectul „Îmbunãtãþirea
calitãþii mediului prin înfiinþare Parc Hoia,
etapa III. Codrii Hoia, Cluj-Napoca” pentru
atragerea de fonduri nerambursabile din
„Programul naþional de îmbunãtãþire a calitãþii
mediului prin realizarea de spaþii verzi în localitãþi”.
Art. 2. Se aprobã bugetul proiectului în
valoare totalã de 2.224.431,20 lei, din care
1.999.431,20 lei reprezintã suma solicitatã ºi
225.000,00 lei reprezintã co-finanþarea.
Art. 3.Suprafaþa de teren pusã la dispoziþie
pentru implementarea proiectului este de
52.400 mp, reprezentând Parc Codrii Hoia,
cuprinsã în titlul de proprietate nr.
16175/13.07.2009, ºi care se identificã cu parte
din teren forestier înscris în amenajamentul
silvic învecinat la Nord cu drum, la Vest cu
drum arabil, la Sud cu drum-acces ºi la Est cu
fânaþe, cu o suprafaþã de 18,90 ha.
Art. 4. Se aprobã studiul de fezabilitate ºi
indicatorii tehnico-economici pentu obiectivele de investiþii din cadrul proiectului conform anexei, care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 5. Se aprobã întocmirea documentatiei de achiziþie publicã, organizarea ºi derularea procedurii de achiziþie publicã ºi realizarea
lucrãrilor în conformitate cu prevederile legale
în vigoare privind achiziþiile publice.
Art. 6. Se împuterniceºte d-nul Sorin
Apostu – Primarul municipiului ClujNapoca drept reprezentant al Consiliului
Local în relaþia cu Administraþia Fondului
pentru Mediu, responsabil de proiect ºi
împuternicit pentru încheierea contractului
pentru finanþare nerambursabilã în termenul
prevãzut.
Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Directia tehnicã ºi
Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 26 voturi

Anexa la Hotãrârea nr.
408/2009 – Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiþii “Infiintare
Parc Hoia, Etapa a III-a – Codrii
Hoia, Jud. Cluj” (TABEL 5)
Durata totalã estimatã de realizare a
obiectivului de investiþii este de 8 luni.
Finanþarea investiþiei se face din fonduri de la bugetul de stat prin “Programul
naþional de îmbunãtãþire a calitãþii mediului prin realizarea de spaþii verzi în localitãþi” în valoare de: 1.999.431,20 lei ºi
contribuþie proprie în valoare de
225.000,00 lei din care cofinanþare eligibilã de 204.651,00 lei.

HOTÃRÂREA
nr. 471/2009
privind modificarea
Hotãrârii nr. 408/2009
(aprobarea proiectului
„Îmbunãtãþirea calitãþii
mediului prin înfiinþare Parc
Hoia, etapa III. Codrii Hoia,
Cluj-Napoca”)
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Art. I. Se aprobã modificarea art. 2
din Hotãrârea nr. 408/2009 în sensul
majorãrii bugetului proiectului de la
2.224.431,20 lei, la 2.235.679,09 lei, din
care 1.994.679,09 lei reprezintã suma
solicitatã ºi 241.000 lei reprezintã cofinanþarea.
Art. II. Se aprobã modificarea art. 3
din Hotãrârea nr. 408/2009, în sensul
diminuãrii suprafeþei de teren puse la dispoziþie pentru implementarea proiectului
de la 52.400 mp la 23.090 mp, reprezentând Parc Codrii Hoia, cuprinsã în titlul
de proprietate nr. 16175/13.07.2009, ºi
care se identificã cu parte din teren
forestier înscris în amenajamentul silvic
învecinat la Nord cu drum, la Vest cu
drum arabil, la Sud cu drum-acces ºi la
Est cu fânaþe, cu o suprafaþã de 18,90 ha.
Art. III. Se aprobã modificarea art. 4
din Hotãrârea nr. 408/2009 în sensul
modificãrii valorilor indicatorilor tehnico-economici ºi noul studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiþii din
cadrul proiectului, conform anexei, care
face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã
ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

Anexa la Hotãrârea nr.
471/2009 – Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiþii “Înfiinþare
Parc Hoia, Etapa III – Codrii
Hoia, Jud. Cluj” (TABEL 6)
Durata totalã estimatã de realizare a
obiectivului de investiþii este de 10 luni.
Finanþarea investiþiei se face din foncuri de la bugetul de stat prin “Programul
naþional de îmbunãtãþire a calitãþii mediului prin realizarea de spaþii verzi în localitãþi” în valoare de 1.994.679,09 lei ºi contribuþie proprie în valoare de 241.000,00
lei din care cofinanþare eligibilã de
228.544,00 lei.

HOTÃRÂREA
nr. 412/2009
privind participarea
Municipiului Cluj-Napoca la
programul ”Locuinþe pentru
tineri” ºi transmiterea
terenului în suprafaþã de
2639 mp., situat în
municipiul Cluj-Napoca, str.
Sighiºoarei nr. 21, în folosinþã gratuitã Agenþiei
Naþionale pentru Locuinþe,
pe durata execuþiei
investiþiei
Art.1. Se aprobã participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul
“Locuinþe pentru tineri“.
Art.2. Se aprobã transmiterea terenului în suprafaþã de 2369 mp., situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Sighiºoarei nr. 21, în folosinþã gratuitã
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, pe
durata execuþiei investiþiei. Terenul se
identificã prin nr. topo 24038/2,
24039/2, 24040/2, 24041/2, 24044/2,
24060/2, ºi 24061/2 potrivit CF nr.
51538 (anexa 1) ºi a planului de situaþie
(anexa 2), anexe care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3. Resursele necesare pentru
finalizarea execuþiei utilitãþilor aferente
construcþiei (apã, canalizare, energie termicã ºi electricã, gaze, telefonie, cãi de
acces, alei pietonale, spaþii verzi) vor fi
asigurate de la bugetul local, pânã la
recepþia de la terminarea locuinþelor.
Art.4. Se aprobã indicatorii tehnicoeconomici ai studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investiþii ”Locuinþe
pentru tineri”, cu 56 apartamente (S + P
+ 6E ), conform anexei 3, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 5. Predarea terenului se va face în
condiþiile legii, pe bazã de protocol de
predare-primire încheiat între Consiliul
local al municipiului Cluj-Napoca ºi
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe.
Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã, Direcþia patrimoniul municipiului
ºi evidenþa proprietãþii ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 26 voturi

Anexa 3 la Hotãrârea nr.
412/2009 – Caracteristicile
principale ºi indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de
investiþii “Construire blocuri
destinate închirierii” – amplasament str. Sighiºoarei nr. 21”
TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca
BENEFICIAR: Municipiul ClujNapoca
AMPLASAMENT:
Municipiul
Cluj-Napoca, str. Sighiºoarei nr. 21, douã
corpuri de clãdire
Valoarea totalã a investiþiei conform
devizului general, preþuri februarie 2009:
9.688.023,00 lei (fãrã T.V.A.), din care
C+M: 7.596.480,00 lei (fãrã T.V.A.)
Valoarea în sarcina Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca: 731.807,00
lei (fãrã T.V.A.), din care C+M
523.757,00 lei (fãrã T.V.A.)

HOTÃRÂREA
nr. 416/2009
privind vânzarea prin licitaþie
publicã cu strigare, în baza
Legii nr.550/2002, a spaþiului cu altã destinaþie situat în
municipiul Cluj-Napoca, str.
Moþilor nr.17 ap.2
Art.1 Se aprobã vânzarea prin licitaþie
publicã cu strigare, în baza Legii

nr.550/2002, a spaþiului cu altã destinaþie
situat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Moþilor nr.17 ap.2 cu suprafaþa utilã de
60,08 mp., suprafaþa desfãºuratã de 78,53
mp., ºi teren în cotã parte de 99,22 mp.,
cãtre S.C. Casa 8 Tima Art Construct
SRL, la preþul de 550.000 lei, care se va
achita pânã la data de 12.09.2009.
Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia patrimoniul municipiului ºi evidenþa proprietãþii ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 26 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 423/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la
obiectivul de investiþii
“Consolidarea zonelor
supuse alunecãrilor de teren
pe strada Uliului nr. 78-80
din municipiul Cluj-Napoca”
Art. 1 Se aprobã indicatorii tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiþii
“Consolidarea
zonelor
supuse
alunecãrilor de teren pe strada Uliului
nr.78-80 din municipiul Cluj-Napoca”,
conform anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor hotãrârii se încredinþeazã
Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 25 voturi

Anexa la Hotãrârea nr.
423/2009 – Caracteristicile
principale ºi indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de
investiþii “Consolidarea zonelor
supuse alunecarilor de teren pe
strada Uliului nr. 78-80 din
municipiul Cluj-Napoca”
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: municipiul ClujNapoca, cartierul Grigorescu, str. Uliului
nr. 78-80
Valoarea totalã a investiþiei conform
devizului general: 1.142.591,00 lei (cu
TVA)/(270.129,00 Euro), din care
C+M 904.898,00 lei (cu TVA)/
(213.934,00 Euro), la cursul euro publicat de BNR la data de 21.08 2009; 1
euro = 4,2298 lei.
Lucrãrile propuse a se executa pentru
consolidarea zonelor supuse alunecãrilor

(TABEL 3)

(TABEL 4)

(TABEL 5)

(TABEL 6)
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de teren pe strada Uliului nr. 78-80 sunt
urmãtoarele:
- Consolidarea zonelor cu teren
alunecãtor se va executa cu coloane forate
DN 1008 din beton armat C20/25,
amplasate la marginea exterioarã a trotuarului din partea sud-vest pe o lungime de 45,5
ml, adâncimea de forare 8,00 ml
- Consolidarea marginii de la drum din
partea de aval pentru asigurarea lãþimii propuse de 5,50 ml respectiv în amonte pentru
protecþia taluzului se va realiza cu zid de
sprijin.
- Execuþie radier de rigidizare a
coloanelor forate;
- Execuþie dren sub ºanþ, camerã de
cãdere, gurã de scurgere, racordarea la
canalizarea existentã, ºanþ pereat din
beton, structurã rutierã la drum ºi trotuar, montare parapeþi ºi semnalizare
rutierã.
Caracteristicile principale ale construcþiilor:
1. Clasa tehnicã a drumului IV
2. Categoria de importanþã C
3. Consolidare cu coloane forate
DN 1008 cu Hcol 8 ml
4. Consolidare margine drum cu zid
de sprijin tip L cu înãlþimea de H = 1,40
ml
5. Protecþie taluz cu zid de sprijin tip
L cu înãlþimea de H= 2,50 ml
6. Lãþimea pãrþii carosabile 5,50 ml
7. Amenajare trotuar pentru pietoni
cu lãþimea între 1,50 ml pe partea sudvesticã
8. ªanþ pereat cu lãþimea de 1,90 ml
ºi adâncimea de 0,60 ml
9. Dren sub ºanþul pereat de 0,60 X
1,20 ml ºi lungimea de 57 ml
10. Declivitatea medie a strãzii 3%.
Capacitãþi (în unitãþi fizice ºi valorice):
1. Consolidare cu coloane forate pe
lungimea de L= 45,50 ml ºi adâncimea
de forare de 8,00 ml
2. Consolidare margine drum cu zid
de sprijin tip L cu înãlþimea de H = 1,40
ml ºi lungimea de 6,70 ml
3. Protecþie taluz cu zid de sprijin tip
L cu înãlþimea de H= 2,50 ml ºi
lungimea de L=11 ml
4. Suprafaþa carosabilã = 314 mp
5. Suprafaþa trotuar = 69 mp
6. ªanþ pereat cu beton C16 / 20 ºi
lungimea de L = 57 ml
7. Dren sub ºanþ L = 57 ml
8. Parapet deformabil L= 45,50 ml
Durata de realizare a investiþiei: 4
luni
Finanþarea investiþiei: bugetul local

HOTÃRÂREA
nr. 424/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la
obiectivul de investiþii
“Consolidarea zonelor
supuse alunecãrilor de teren
pe Valea Seacã din municipiul Cluj-Napoca”
Art. 1 Se aprobã indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiþii
“Consolidarea zonelor supuse alunecãrilor de teren pe Valea Seacã din
municipiul Cluj-Napoca”, conform
anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor hotãrârii se încredinþeazã
Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 26 voturi

Anexa la Hotãrârea nr.
424/2009 – Caracteristicile
principale ºi indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de
investiþii “Consolidarea zonelor
supuse alunecãrilor de teren pe
Valea Seacã din municipiul ClujNapoca”
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: str. Valea Seacã,
municipiul Cluj-Napoca.
Indicatorii tehnico-economici ai
investiþiei:
Varianta I: ZID DE SPRIJIN DE
GABIOANE:
Valoarea totalã a investiþiei, conform
devizului general: 1.307.430,00 lei (cu
TVA)/(312.650,00 Euro), din care C+M
1.135.080,00 lei (cu TVA)/(271.440,00
Euro).
Amplasamentul se aflã în judetul Cluj,
în intravilanul municipiului Cluj-Napoca,
pe cursul pârâului Popeºti, amonte de confluenþa cu pârâul Nãdãºel.
Lucrãrile propuse a se executa pentru
consolidarea zonelor supuse alunecãrilor de
teren pe Valea Seacã sunt urmãtoarele:
1. Consolidarea ambelor maluri ale
pârâului în dreptul imobilelor cu numerele
15 C, 17 ºi 17 A de pe strada Valea Seacã, pe
o lungime de aproximativ 120 ml cu ziduri
(structuri) de sprijin realizate din cutii de
gabioane umplute cu piatrã.
Lãþimea albiei proiectate este de 6,00 m,
înãlþimea structurii fiind de 4,00 – 5,00 m,
praguri de fund, reprofilarea albiei ºi
reparaþia cãii podului existent.
Traseul în plan se regãseºte pe vechiul
traseu al albiei, fiind proiectate douã curbe
cu raza de 26,00 m respectiv 22,00 m.
2. Reparaþia cãii podului existent;
lucrãrile de reparaþii propuse sunt:
- înlocuirea cãii pe pod cu dulapuri de
stejar cu grosime de 20 cm ºi o placã de
beton de 15 cm ca suprafaþã de rulare;
- montare parapeþi de protecþie;
- curãþarea ºi protejarea elementelor
metalice împotriva coroziunii;
- reparaþii la infrastructurã.

luni

Principalele cantitãþi utilizate sunt:
- Gabioane 2.100 mc;
- Sãpãturã 200 mc;
- Material umpluturã 600 mc;
- Sprijiniri 750 mp
Durata maximã de implementare: 8
Finanþarea investiþiei: bugetul local

HOTÃRÂREA
nr. 425/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la
obiectivul de investitii
“Consolidarea zonelor
supuse alunecãrilor de teren
pe drumul Fãget spre Sf.
Ion ºi strada Fãget din
municipiul Cluj-Napoca”
Art. 1 Se aprobã indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiþii
“Consolidarea
zonelor
supuse
alunecãrilor de teren pe drumul Fãget
spre Sf. Ion ºi strada Fãget din municipiul Cluj-Napoca”, conform anexei care
face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor hotãrârii se încredinþeazã
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Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 26 voturi

Anexa la Hotãrârea nr.
425/2009 – Caracteristicile
principale ºi indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de
investiþii “Consolidarea zonelor
supuse alunecãrilor de teren pe
drumul Fãget spre Sf. Ion ºi
strada Fãget din municipiul ClujNapoca”
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: zona Fãget, drum spre Sf.
Ion ºi strada Fãget, municipiul Cluj-Napoca.
Valoarea totalã a investiþiei, conform
devizului general: 7.502.410,00 lei (cu
TVA)/(1.773.703,00 Euro), din care C+M
7.196.887,00 lei (cu TVA)/(1.701.472,00 Euro),
la cursul euro publicat de BNR la data de
21.08.2009; 1 euro = 4,2298 lei.
Lucrãrile propuse a se executã pentru consolidarea zonelor supuse alunecãrilor de teren
pe drum spre Sf. Ion ºi strada Fãget sunt urmãtoarele:
- Consolidarea zonelor cu teren alunecãtor
se va executa cu coloane forate DN 1008;
forarea se va executa la o raza de acþiune de
aproximativ 5 ml;
- Execuþie radier de rigidizare a coloanelor
forate;
- Execuþie dren sub ºanþ, camerã de cãdere,
gurã de scurgere, racordare la canalizarea existentã, ºanþ periat din beton, structurã rutierã la
drum ºi trotuar, montare parapeþi ºi semnalizare
rutierã.
Caracteristicile principale ale construcþiilor:
1. Clasa tehnicã a drumului IV
2. Categoria de importanþã C
3. Consolidare cu coloane forate DN 1008
- strada Fãgetului cu H col = 8,00 ml ºi
lungimea consolidãrii L= 211,5 ml
- drum Fãget spre Sf. Ion cu Hcol = 12 ml
ºi lungimea consolidãrii L=83 ml
4. Lãþimea pãrþii carosabile 6,00 ml
5. Lungimea drumului modernizat
- strada Fãgetului L= 283,00 ml
- drum Fãget L=160,00 ml
6. Lãþime acostamente 2X 1,00 ml
7. ºanþ pereat cu lãþimea de 2,45 ml ºi
adâncimea de 0,90 ml
8. Dren sub ºanþul pereat de 1,00 X 3,20 ml
9. Declivitatea medie a strãzii 5-9 %
Capacitãþi (în unitãþi fizice ºi valorice):
drum Fãget spre Sf. Ion
1. Consolidare cu coloane forate pe
lungimea de L= 83 ml ºi adâncimea de forare
de 12,00 ml
2. Suprafaþa carosabilã = 1.698 mp
3. Suprafaþa acostamente = 566 mp
4. ªanþ pereat cu beton C16/20 ºi lungimea
de L=314 ml
5. Dren sub ºanþ L=260 ml
6. Parapet deformabil L=83 ml
Strada Fãgetului
1. Consolidare cu coloane forate pe
lungimea de L= 211,5 ml ºi adâncimea de
forare de 8,00 ml
2. Suprafaþa carosabilã = 960 mp
3. Suprafaþa acostamente = 320 mp
4. ªanþ pereat cu beton C16/20 ºi
lungimea de L = 160 ml
5. Dren sub ºanþ L = 260 ml
6. Parapet deformabil L= 83 ml
Eºalonarea investiþiei: anul I:
3.751.210 lei cu TVA, anul II: 3.751.210 lei
cu TVA.
Durata de realizare a investiþiei: total
11 luni: drum Fãget spre Sf. Ion: 5 luni,
strada Fãget: 6 luni
Finanþarea investiþiei: bugetul local

HOTÃRÂREA
nr. 421/2009
privind aprobarea
metodologiei de actionare a
sistemului de alarmare
instalat la unitatile scolare
din municipiul Cluj-Napoca
Art. 1 Se aprobã metodologia de
acþionare a sistemului de alarmare instalat la
unitãþile ºcolare din municipiul ClujNapoca, conform anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Tehnicã,
Direcþia Poliþia Comunitarã, Inspectoratul
Judeþean de Poliþie Cluj ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Cluj.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 6 voturi

Anexa la HOTÃRÂREA nr.
431/2009 – Metodologia de
acþionare a sistemului de alarmare instalat la unitãþile ºcolare
Art. 1 Definirea unor termeni
1.1. Personalul instituþiei de învãþãmânt –
profesori, elevi, personal auxiliar
1.2. Situaþie excepþionalã – stare de primejdie care priveºte viaþa, integritatea fizicã a personalului instituþiei de învãþãmânt, integritatea
bunurilor aparþinând acesteia ºi care nu poate fi
înlãturat decât prin acþionarea butonului de
panicã.
1.3. Perimetrul instituþiei de învãþãmânt –
spaþiu cuprinzând clãdirea ºi curtea aferentã,
precum ºi alte spaþii auxiliare (ateliere, sãli de
sport etc.), unde se desfãºoarã activitatea ºcolarã
sau extraºcolarã, dar în acest din urmã caz sub
îndrumeare/supravegherea unor cadre didactice.
1.4. Program ºcolar – interval de timp în
care se desfãºoarã activitatea didacticã, inclusiv
perioada de pauzã.
Art. 2 Utilizarea butonului de panicã
2.1. Butonul de panicã va fi utilizat în situaþiile prevãzute în Metodologie, care va fi
prezentatã unitãþilor de învãþãmânt de cãtre
Inspectoratul ªcolar Cluj, împreunã cu politiºti
din cadrul Inspectoratului de Poliþie a Judeþului
Cluj.
2.2. Inainte de punerea în funcþiune a sistemului de alarmare, în scopul instruirii
reprezentanþilor instituþiilor de învãþãmânt,
Inspectoratul Judeþean ªcolar Cluj, va organiza
o întrunire în acest sens.
2.3. Instruirea persoanelor cu atribuþii
privind acþionarea butonului de panicã, reprezintã obligaþia directorului unitãþii de învãþãmânt.
Art. 3 Persoanele abilitate sã acþioneze
butonul de panicã.
3.1. Butonul de panicã va fi acþionat în situaþiile prevãzute la art. 4 de urmãtoarele categorii
de persoane:
- directorul instituþiei de învãþãmânt
- directorul adjunct al instituþiei de
învãþãmânt
- profesorii de serviciu.
3.2. Instituþiile de învãþãmânt vor lua
mãsuri ca în fiecare unitate sã existe cel puþin
douã persoane care pot acþiona butonul de panicã.
3.3. În cazul unor situaþii excepþionale,
butonul de panicã va putea fi acþionat ºi de alte
persoane decât cele enumerate la punctul 3.1.
3.4 În scopul stabilirii atribuþiilor legate
de sistemul de alarmare, instituþiile de
învãþãmânt, cu sprijinul de specialitate al
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Cluj,
vor proceda la modificarea planului de
pazã.

3.5. Instituþiile de învãþãmânt vor comunica, pânã la data de 15.09.2009, prin intermediul
poliþistului de proximitate, Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Cluj, o listã cuprinzând
datele de identificare ºi contact ale persoanelor
din cadrul conducerii instituþiei de învãþãmânt.
Lista va fi actualizatã ºi recomunicatã ori de câte
ori se impune.
Art. 4 Situaþii în care se acþioneazã butonul
de panicã.
4.1. Butonul de panicã se acþioneazã în
cazul sãvârºirii unor acte de agresiune fizicã
asupra personalului instituþiei de învãþãmânt de
persoane din cadrul unitãþii sau din afara acesteia, a cãror aplanare depãºeºte capacitatea persoanelor enumerate la art. 3.
4.2. Butonul de panicã va fi acþionat ºi în
situaþia prezenþei unor persoane strãine în
perimetrul instituþiei de învãþãmânt, care manifestã un comportament antisocial, nesocotind
obligaþiile stabilite în sarcina fiecãrul cetãþean
prin dispozitiile Legii nr. 61/1991, republicatã ºi
modificatã.
4.3. Butonul de panicã se acþioneazã doar
atunci când situaþiile mai sus enumerate se produc în perimetrul instituþiei de învãþãmânt ºi în
timpul programului ºcolar; prin excepþie, în situaþii excepþionale, persoanele enumerate la art. 3
pot acþiona butonul de panicã ºi în afara programului ºcolar, precum ºi în situaþia în care actele
de agresiune asupra personalului instituþiei de
învãþãmânt sunt sãvârºite în perimetrul ºcolar.
4.4. Persoanele prevãzute la art. 3 pot
acþiona butonul de panicã ºi în alte situaþii decât
cele enumerate, atunci când apreciazã cã se
impune.
Art. 5 Sancþiuni
5.1. Nerespectarea prezentei Metodologii
atrage dupã sine rãspunderea contravenþionalã.
5.2 Constituie contravenþii ºi, raportat la
prevederile art. 8 din O.G. nr. 2/2001, se
sancþioneazã cu amendã de la 25 la 2500 lei
urmãtoarele fapte:
- utilizarea butonului de panicã în alte situaþii/alte condiþii decât cele prevãzute în
Metodologie
- neinstruirea persoanelor cu atribuþii
privind acþionarea butonului de panicã de cãtre
directorul unitãþii de învãþãmânt.
- nemodificarea planului de pazã
- necomunicarea listei cuprinzând datele
de identificare ºi de contact ale persoanelor din
conducerea instituþiei de învãþãmânt, în termenul prevãzut la punctul 3.5.
- neactualizarea listei cuprinzând datele de
identificare ºi de contact ale persoanelor din
conducerea instituþiei de învãþãmânt, ori de câte
ori se impune.
- necomunicarea listei actualizate în termen de 3 zile de la data intervenirii situaþiei care
a determinat necesitatea modificãrii.
- nemodificarea planului de pazã constituie contravenþie ºi, raportat la prevederile art.8
din O.G. nr. 2/2001, cu modificãrile ulterioare,
se sancþioneazã cu amendã de la 25 la 2500 lei.
5.3 Contravenþiile prevãzute la punctul 5.2
se constatã ºi se sancþioneazã de cãtre Direcþia
Poliþia Comunitarã ºi de cãtre Inspectoratul de
Poliþie Cluj.
5.4. Deasemenea, conform Legii 61/1991
republicatã privind sancþionarea faptelor de
încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a
ordinii ºi liniºtii publice, constituie contravenþii:
- art. 2 pct 13 – alarmarea publicului, a
organelor specializate pentru a interveni în caz
de pericol ori a organelor de menþinere a ordinii
publice, prin darea semnalelor de pericol sau,
dupã caz, solicitarea intervenþiei la faþa locului,
fãrã motiv intemeiat, se sancþioneazã conform
art. 3 alin. 1 lit. a. cu amendã de la 100 la 500 lei.
- art. 2 pct. 15 – pãtrunderea, cu încãlcarea
normelor legale de acces, în sediile instituþiilor de
învãþãmânt ºi spaþiilor aparþinând acestora,
indiferent de destinaþia lor, ori refuzul de a le pãrãsi
la cererea organelor de ordine, se sancþioneazã
conform art. 3 al. 1 lit. c cu amendã de la 500 la
1.500 lei.
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cese verbale de constatare a contravenþiilor în valoare de 58.000 lei pentru nerespectarea autorizaþiilor de construire
emise sau executarea unor lucrãri fãrã
autorizaþie.

Verificãri sonometrice

Inspectorii serviciului Control Protecþia Mediului ºi Igienizare au încheiat 4
procese verbale de constatare a contravenþiilor în conformitate cu OUG
195/2005 ºi Legea 61/1991, în valoare de
50.000 lei, în urma mãsurãtorilor sonometrice realizate în 29 locaþii, la solicitarea cetãþenilor.

Verificarea punctelor
gospodãreºti

Protocoale de colaborare

Primãria Cluj-Napoca, prin Poliþia
Comunitarã, a înnoit 15 protocoale de
colaborare cu instituþii de învãþãmânt
preuniversitar/universitar/ONG, care au
ca scop organizarea unor acþiuni de ecologizare a zonelor verzi din municipiul
Cluj-Napoca ºi de educaþie ecologicã, pe
perioada anului ºcolar 2009-2010.
Instituþiile de învãþãmânt preuniversitar cu care au fost înnoite protocoalele ºi
zonele de responsabilitate sunt urmãtoarele:
- Organizaþia Naþionalã Cercetaºii
României - Parcul Simion Bãrnuþiu
- ªcoala Emil Isac nr. 9 - parcul dendrologic al ºcolii, locul de joacã de pe str.
C. Baciului
-Gr. ªc. MR. Unirea - zonele verzi
din jurul instituþiei
- Grãdiniþa Happy Kids ºi ªcoala
Internaþionalã - Parcul Ion Agârbiceanu
- Liceul Teoretic Lucian Blaga - parcul de Est
- Colegiul Tehnic Napoca - malul Someºului partea dinspre cartierul Grigorescu-pod capãt RATUC pânã la Podul
Garibaldi
- ªcoala Ion Creangã - Parcul Calvaria
- Liceul Teologic Adventist Maranatha - Baza Sportivã Parâng
- Gr. ªc. Edmond Nicolau - liziera
pãdurii Fãget zona Al. Clãbucet ºi Aleea
Parâng
- Colegiul Tehnic de Construcþii
Anghel Saligny - zona verde de pe str. Bdul 21 Decembrie 1989 din faþa gardului
de la imprimeriile Pro Media
- ªcoala Ion Agârbiceanu - zona
verde în pantã dinspre str. A.Vlaicu ºi str.
Dâmboviþei
- Colegiul Naþional Emil Racoviþã scuarul de pe str. M.Kogãlniceanu pânã la
Biserica Reformatã inclusiv zona verde
cu statuia Sfântului Gheorghe
- ªcoala Ioan Bob - Parcul Simion
Bãrnuþiu între intrarea dinspre Opera
Maghiarã ºi str. Nuferilor
- Liceul Teologic Gheorghe ªincai zona verde din jurul zidului cetãþii dinspre str. Baba Novac ºi Calea Turzii ºi a
Turnului Croitorilor

- Colegiul Naþional George Coºbuc
- Parcul ªtefan cel Mare

Ecologizarea Bazei Sportive
„PARÂNG”

140 de elevi de la Liceul Teologic
Adventist „MARANATHA”, sub coordonarea inspectorilor de la Poliþia
Comunitarã, au participat la o acþiune de
ecologizare pe raza bazei sportive
„PARÂNG”, unde au fost curãþate ºi
salubrizate terenurile de sport, spaþiile
verzi ºi liziera pãdurii.
În urma acþiunii s-au colectat 90 de
saci de deºeuri constând în hârtii, ambalaje ºi sticle lãsate de persoanele care
frecventeazã aceastã zonã de agrement.
Primãria Municipiului Cluj-Napoca
a asigurat materialele necesare desfãºurãrii acestei acþiuni de ecologizare:
mãnuºi de unicã folosinþã, respectiv saci
menajeri pentru colectarea deºeurilor ºi a
organizat transportul deºeurilor colectate
la rampa de gunoi Pata Rât, prin firma de
salubritate specializatã S.C. Rosal Grup
S.A.

Acþiuni de salubrizare

În perioada 29.09.2009-02.10.2009 sau efectuat acþiuni de evacuare a cetãþenilor de etnie romã ºi de salubrizare a
zonei cuprinse în spatele Bãilor Someºeni-str. Aiudului.
Acþiunile de salubrizare au fost efectuate cu ajutorul asistaþilor sociali ºi a
firmelor de salubritate Brantner Veres ºi
Vaserv care au încãrcat ºi transportat circa
80 de autobasculante cu 16 tone de deºeuri. Persoanele evacuate au fost legitimate în colaborare cu Secþia VII Poliþie
fiind îndrumate spre locurile de domiciliu, s-a colaborat ºi cu Centrul de ecarisaj
în vederea capturãrii câinilor comunitari
identificaþi în zona respectivã.

Verificarea construcþiilor

În urma verificãrilor fãcute de inspectorii din cadrul Serviciului Control
urbanism ºi disciplinã în construcþii pe
ºantierele construcþiilor aflate în diferite
faze de execuþie, au fost încheiate 18 pro-
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Inspectorii din cadrul Serviciului
Control Protecþia Mediului ºi Igienizare
au verificat 327 puncte gospodãreºti de
colectare a deºeurilor menajere, din care
la 63 puncte gospodãreºti ºi pe terenurile
aferente acestora, au fost identificate
depozitãri de deºeuri de volum neridicate
de firmele de salubritate, deºeuri constând în mobilier vechi, materiale de construcþii, vegetaþie uscatã etc. Locurile
identificate cu probleme sunt: str. Putna
nr. 5, str. Bucegi nr. 11, str. Mehedinþi nr.
1-3, 13, 22-24, 34-36, 58, str. Negoiu nr.
4, str. Ion Meºter nr. 5, str. Gr.
Alexandrescu nr. 39, str. Parâng nr. 14, str.
Tarniþa nr. 2,7, str. Gruia nr. 28A, str.
Vânãtorului nr. 17-19, str. ªtefan Mora
nr. 10, str. H. de Balzac nr. 8, str. Al.
Vlahuþã bloc lamã F, str. Haþeg nr. 11, str.
Prof. Ciortea nr. 1,3, str. Tatra nr. 3, str.
Castanilor nr. 5, str. Ghe. Dima nr. 22, 2,
17, str. Rapsodiei nr. 15, str. Zorilor nr.
33, 45, str. Pasteur nr. 67, str. Luceafãrului
nr. 11, str. Observatorului nr. 11, str.
Lunii nr. 3-5, str. Jupiter nr. 5-7, Pþa
Abator nr. 1, str. Bucureºti nr. 70, 80-82,
str. Anina fn, nr. 7, 10, str. Grãdinarilor
nr. 14, str. Ialomiþei nr. 5, 15, str.
Dâmboviþei nr. 15,20, str. Teleorman nr.
65, str. Fabricii de Zahãr nr. 10, str. Bãiþa
nr. 6-8, 2-4, 1-3, 12, 10, 7, str. Scãriºoara
nr. 3, 10, str. Godeanu nr. 2, 4, 5, str.
Arieºului nr. 32-34, str. A. Suciu nr. 42,
str. N. Titulescu nr. 165, str. Buºteni colþ
cu str. Arieºului, str. L. Rebreanu nr. 4.
Firmele de salubritate responsabile
au fost somate pentru a lua mãsuri
urgente de ridicare a deºeurilor de volum
din locaþiile menþionate.

Situaþia autovehiculelor
abandonate din oraº

În perioada 20 septembrie – 20
octombrie, Inspectorii din cadrul
Serviciului Control protecþia mediului ºi
igienizare au depistat 94 de autovehicule,
cu aspect de maºini abandonate pe domeniul public ºi au aplicat 42 de fluturaºi pe
autoturismele abandonate, în vederea
somãrii proprietarilor de autovehicule sã
îndepãrteze autoturismele de pe domeniul public pentru evitarea ridicãrii acestora
pe cale administrativã conform Legii nr.
421/2002. În urma acestor mãsuri au fost
îndepãrtate de cãtre proprietari 38 maºini.
Au fost emise 3 dispoziþii, prin care:
z pentru 248 s-a solicitat inventarierea, expertizarea, ridicarea, transpor-

tarea ºi depozitarea autovehiculelor abandonate ºi fãrã stãpân,
z pentru 28 s-a solicitat trecerea în
proprietatea statului a autovehiculelor
abandonate ºi fãrã stâpân de pe raza
municipiului Cluj-Napoca
z pentru 90 s-a solicitat declararea
vehiculelor ca abandonate.
Facem un apel cãtre proprietarii de
autovehicule, sã dea curs somaþiilor
transmise de a ridica autoturismele cu
aspect de autoturism abandonat, sau de a
le pune în funcþiune.

publicului, atât în zona centralã, cât ºi pe
mijloacele de transport în comun.
În majoritatea situaþiilor, persoanele
adulte sunt sancþionate contravenþional
conform Legii 61/1991 ºi HCL 422/
1999. Au fost întocmite un numãr de 49
procese verbale de constatare a contravenþiei în valoare de 2.450 lei. Pentru persoanele care sunt în imposibilitatea de a
achita procesul verbal de constatare a
contravenþiei, conform OG nr. 2/2001 ºi
OG nr. 55/2002, PVCC vor fi înaintate
instanþelor de judecatã cu propunerea de
a efectua muncã în folosul comunitãþii.

Pieþele agroalimentare
din municipiul Cluj-Napoca

Circulaþia vehiculelor cu tracþiune
animalã pe raza municipiului

Inspectorii din cadrul Serviciului
Inspecþie Comercialã au efectuat acþiuni
de verificare a legalitãþii activitãþilor comerciale desfãºurate.
Nereguli constatate:
z lipsa avizului de însoþire a mãrfii;
z lipsa documentelor prevãzute de
lege la punctul de lucru;
z desfãºurarea de activitãþi comerciale în afara perimetrului pieþei – loc
neautorizat;
z comercializarea produselor în baza
certificatului de producãtor nevizat la zi;
Pentru neregulile constatate au fost
încheiate 8 procese-verbale de constatare
a contravenþiilor în conformitate cu
prevederile Legii nr.12/1990 republicatã,
ale H.G. nr. 661/2001, H.C.L. nr.
150/2009 ºi ale H.C.L. nr.191/2009, în
valoare de 3.600 lei.

Aprovizonarea spaþiilor
comerciale din zona centralã

În perioada 20.09-20.10.2009, inspectorii din cadrul Serviciului inspecþie
comercialã au efectuat verificãri privind
aprovizionarea spaþiilor comerciale, în
urma cãrora au fost încheiate 28 procese
verbale de constatare a contravenþiilor în
valoare de 4.300 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

Identificarea ºi sancþionarea
persoanelor care apeleazã
la mila publicului

Pentru eradicarea fenomenului de
cerºetorie, s-a acþionat zilnic, pentru
depistarea, identificarea ºi sancþionarea
contravenþionalã a persoanelor apte de
muncã ce practicã frecvent apelarea la
mila publicului în special în zona centralã ºi pe mijloacele de transport în
comun.
Pe parcursul lunii au fost identificate
în total 247 persoane care apeleazã la mila

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 Cluj-Napoca.
Pentru nerespectarea rutelor ocolitoare stabilite prin HCL nr. 270/2009,
poliþiºtii comunitari, în colaborare cu
Inspectoratul de Poliþie, au încheiat un
numãr de 24 de procese verbale de constatare a contravenþiilor în valoare de
4.800 lei la persoanele care circulau cu
atelaje trase cu animale, fiind dispusã ºi
ridicarea acestora de cãtre un reprezentant al R.A.D.P.

Protejarea copiilor

Patrulele de ordine publicã sunt
prezente în fiecare zi în toate cartierele
din municipiu la locurile de joacã pentru copii, în vederea asigurãrii ordinii
publice, pentru prevenirea distrugerii ºi
deteriorãrii aparatelor de joacã ºi îndepãrtarea persoanelor care ocupã abuziv
imobile ºi terenuri aparþinând domeniului public.

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 352 ridicãri
de autovehicule staþionate neregulamentar, 622 blocãri ale roþilor autovehiculelor staþionate neregulamentar ºi
au aplicat un numãr de 794 sancþiuni
contravenþionale în valoare de 158.800
lei.

Verificãri
în parcãrile publice cu platã

Poliþiºtii comunitari din cadrul
Direcþiei Poliþia Comunitarã asigurã
punerea în aplicare a prevederilor H.C.L.
857/2007 - modificat prin H.C.L.
35/2008, privind regulamentul de exploatare a domeniului public destinat parcãrilor auto cu platã din municipiul ClujNapoca. Nerespectarea prevederilor
legale atrage sancþionarea în conformitate
cu HCL nr. 35/2008. În perioada 20.0920.10.2009 au fost aplicate 4.247 de
sancþiuni în valoare de 212.350 lei.
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Clujul din cuvinte

ANDREI FISCHOF

vãduvã ºi o fetiþã. Odatã la câteva luni,
ea se ducea la ele în vizitã, în orãºelul
de lângã Braºov unde rãmãseserã ºi
unde el fusese medic.
Domnul Almãºan, corpolent, dar
vioi ºi ager la minte pentru vârsta lui, a
gãsit în mine partenerul care sã-i
asculte pãrerile politice, dar de câte ori
începea, rezemându-ºi braþul de
marginea servantei din lemn de nuc,
intra Doamna Almãºan ºi-l potolea,
Gavril, mai încet, te mai aude careva
din stradã. Era clar cã discursurile sale
erau pline de amãrãciunea intelectualului frustrat, a celui care nu are cui
sã-ºi verse pãsul. Ascultam ºi mã gândeam cã odatã voi scrie despre asta
ceva.

Din jurnalul
unui student nevindecat
IN MEMORIAM K. L.
Scurtul meu sejur la Cluj, doar o
singurã zi dupã aproape trei decenii de
absenþã, acum, mi s-a pãrut deodatã un
soi de trãdare faþã de mine însumi, faþã
de anii studenþiei ºi faþã de toate cele
care, iatã, rãbufneau din mine. Mi-era
greu sã decid traseul: de la fostul
Pescãruº (actualmente hotel) spre
Universitate, având grijã ºi de data asta
sã nu trec pe sub stâlpii de lângã Lactovegetarian, sau spre Operã, dupã ce voi
fi bãut o cafea pe 6 Martie (fostul).
Am plecat spre Universitate,
intrând, fireºte, la librãria din colþ, care
ºi-a schimbat numele de câteva ori în
anii aceia, fiind când Librãria Cartea
Rusã, când a Universitãþii. Aici, în
perimetrul incluzând într-însul statuile lui Matei, catedrala Sf. ªtefan, cinematograful din palatul Banffy, se
încinsese o horã uriaºã dedicatã
unificãrii celor douã universitãþi:
Babeº ºi Bolyai, cu prilejul centenarului Unirii. Aºa, deodatã, mi-am adus
aminte de colegul de grupã K., un eminent student „venit” de la Bolyai, care
deveni apoi cel mai bun prieten al
meu, chiar ºi dupã plecarea mea din
România. Mi l-am amintit în postura
în care fusese pus cu acest prilej, în
funcþia de „agitator”, adicã cel care avea
grijã sã se strige lozinci. Bãiat sãrac de
acasã, în derularea vremurilor acest
lucru fiind când avantaj, când nu, îi
fusese fricã sã refuze, nesigur pe el,
stãpânit fiind de puternice complexe
pentru necunoaºterea încã a limbii
române ca lumea. Astfel cã, de emoþie,
ne îndemna mereu: „Scandalizaþi lozinci, mãi bãieþi, scandalizaþi lozinci!”
Acest elan l-ar fi putut costa exmatricularea, dacã ar fi ajuns la urechile vreunui tovarãº. Ani de zile, dupã ce
devenise doctor în fizicã, ne reaminteam acest episod.

Am intrat în câteva sãli de curs, am
simþit în nãri mirosul specific acestora,
acelaºi oriunde pe lume, în orice universitate am intrat, de la Heidelberg la
Sorbona.
Am vãzut numele unor foºti colegi
de grupã pe cãrþile de vizitã lipite de
uºile înalte ale cabinetelor celor ajunºi
la profesorat, dar n-am bãtut la nici
una din ele. Voiam sã fiu absolut singur. Dar iatã cã, în loc de altã variantã,
am intrat pe poarta cimitirului din
spatele cãminului Racoviþã ºi, dupã
câteva cãutãri ºi întrebãri, am ajuns la
mormântul celor care mi-au fost gazde
în ultimii trei ani de studenþie: Otilia ºi
Gavril Almãºan.
Ceva ciudat se petrecuse cu mine
când am venit la locuinþa lor din strada
Paris, de lângã cinematograful Steaua
Roºie – ca sã vãd despre ce e vorba:
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camera era de trecere, un soi de hol,
din care se intra în bucãtãrie, în camera
de baie cu serviciile respective ºi în
camera lor, a gazdelor. Era clar cã
liniºte deplinã nu voi avea acolo, ºi
totuºi, vãzându-i, am realizat cã nu
puteam sã-mi refuz aceastã nedefinitã
stare. Astfel am rãmas acolo trei ani,
sub oblãduirea caldã a celor doi
bãtrâni, ea învãþãtoare pensionatã de
mult, iar el fost profesor de psihologie
la liceu. S-au cunoscut în tinereþe la
Caransebeº.
Adorabili amândoi, grijulii ºi plini
de înþelepciune. Doamna Tili îmi
povestea, mai târziu, cã, vãzându-mã
prima datã, a avut un ºoc, eu semãnând
mult cu regretatul lor fiu, Gavrilaº,
Gabi, care a murit de tânãr de o boalã
necruþãtoare, lãsând în urma lui o

Cel mai adânc mi s-au întipãrit în
memorie serile de vineri, o datã pe
lunã, când, la ora 19.30 fix, apãreau, pe
rând, trei bãtrâni, aceiaºi, desigur, de
fiecare datã, îmbrãcaþi în negru, cu
pãlãrii tari, baston în mâna stângã ºi o
fâºie de catifea neagrã pe gulerul paltonului. Bãtrânul îi aºtepta îmbrãcat în
negru ºi cravatã neagrã, cu o orã înainte
de a fi sosit, ºi o întreba la fiecare cinci
minute: „Tili dragã, cât o fi oara?”,
doar ºtia cã nu vor veni înainte de vremea stabilitã, ei intrau în camera mare,
unde se auzeau mici frânturi de vorbe
de gentileþe pânã când Doamna
Almãºan le aducea cafea, prãjituri, apã,
ºi atunci o liniºte apãsãtoare se lãsa
peste tot, nu aprindeau lumina, iar eu,
dacã mã nimeream acasã, aºteptam
clipa plecãrii, cu toatã ceremonia sa: la
ora 22.00, cu aceeaºi precizie cu care
veniserã, apãreau în uºa camerei mari,
în holul „meu”, ºi plecau, ca pe furiº,
încet ºi pe rând, dispãrând în propria
lor umbrã, ca niºte Trolli din legendele
scandinave. Aidoma personajelor lui
Ionel Teodoreanu sau Rebreanu.
Ardeleni, foºti, descumpãniþi totalmente. Triºti. Triºaþi.
Iar în uºã apãrea apoi Domnul
Almãºan, rezemându-ºi cotul pe servanta sculptatã din lemn de nuc, ºi mi
se adresa: „Apãi ce mai zici tu de lumea
asta, Andreiule?” apoi, dupã câteva
schimburi de pãreri, mã lãsa singur
(„Gavril, lasã-l, dragã, vezi cã are mult
de învãþat”) ºi se închidea în camera
mare, se auzea radioul cu ºuieratul

bruiajului: cãuta Europa Liberã, bolborosind, bombãnind cu glas tare, ca ºi
cum s-ar fi adresat crainicului. Ca ºi
cum acesta era de vinã...
Prima loviturã a venit mai repede
decât crezuserã: unul dintre ei nu mai
era...
Dar ceremonia continua, bãtrânul
Almãºan se rezema cu cotul de servantã ºi-mi punea aceeaºi întrebare: „Apãi
ce mai zici tu de lumea asta?”
Nu-i rãspundeam direct, nici eu
nu ºtiam ce mai zic de lumea asta, doar
atunci când a aflat cã scriu, pe lângã
meseria pe care o învãþ la Universitate,
mi-a adus din camera mare (în care am
fost de douã ori în cei trei ani, o datã
când veniserã pãrinþii mei în vizitã,
apoi de o sãrbãtoare), mi-a adus pe
braþe Istoria Literaturii Române a lui
Cãlinescu. ªtiam de ea, de faptul cã
(încã?!) nu era voie sã o menþionezi,
cãci prietena mea de atunci, viitoareami ºi actuala soþie, studia filologia, aºa
cã asta îmi ajutase sã aflu câte ceva din
lumea tãcerii dintre cuvintele scrise.
Mi-o adusese pe braþ, cartea, o
pusese pe masa mea ºi mi-a spus cã
odatã, dacã vreau, mi-o dãruieºte, cãci
el nu are cui s-o mai lase.
Nu am reuºit sã obþin cartea,
bãtrânii au decedat unul dupã altul,
într-o varã dupã ce Clujul rãmãsese
mult în urmã-mi.
…Am stat aºa, nu mai ºtiu cât,
lângã cele douã morminte, apoi, dupã
tradiþia neamului meu, am pus câte o
pietricicã pe fiecare mormânt, semn cã
cineva a trecut pe aici ºi cã ei, cei
trecuþi de partea cealaltã a
timpului, nu sunt singuri.
Neuitaþii.

Clujul
din cuvinte
Clujul din cuvinte
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ÎNTÂLNIRI DIPLOMATICE

Ambasadorul Extraordinar ºi Plenipotenþiar
al Regatului Þãrilor de Jos
Primarul Sorin Apostu s-a întâlnit
în data de 20 octombrie 2009, cu E.S.
doamna Tanya van Gool, Ambasadorul
Extraordinar ºi Plenipotenþiar al
Regatului Þãrilor de Jos la Bucureºti,
aflatã în vizitã în Cluj-Napoca alãturi
de dl. Hans Smaling, directorul
Diviziei Economice din cadrul Ambasadei ºi dna Micaela Passamani,
director al Netherland Business
Support Office în Cluj-Napoca.
Principalele teme ale discuþiilor
s-au bazat pe investiþiile olandeze în
municipiul Cluj-Napoca, doamna
ambasador încercând sã sublinieze
importanþa pe care acesta o reprezintã
din punct de vedere al potenþialului de
investiþii cu capital olandez.

De asemenea, E.S. Tanya van
Gool a anunþat demararea procedurilor necesare înfiinþãrii unui
consulat onorific la Cluj (prima

instituþie olandezã de acest tip din
România), pentru a spori eficientizarea relaþiilor cu investitorii olandezi.

Ambasadorul Republicii Franceze, la Cluj-Napoca

E.S. domnul Henri Paul, Ambasadorul Republicii Franceze la Bucureºti, împreunã cu domnul Bernard

Houliat, Director al Centrului
Cultural Francez Cluj-Napoca,
doamna Raluca Ghervan, respons-

abil în comunicare ºi consilierul cultural al Ambasadei Republicii Franceze s-au aflat în Cluj-Napoca în
data de 9 octombrie, ocazie cu care
s-au întâlnit cu primarul Sorin
Apostu.
În cadrul întâlnirii, Excelenþa Sa,
dl. Henri Paul, a subliniat necesitatea
de a relansa ºi intensifica, la un nivel
mai agresiv, cooperarea la nivel economic cu municipiul Cluj-Napoca.
De asemenea, s-a discutat despre
o nouã colaborare cu UbiFrance, dar
ºi cu alþi investitori care ar putea fi
atraºi cãtre aceastã parte a þãrii, în
prezent existând în România mai
multe companii de origine francezã,
care activeazã pe domenii cum ar fi
producerea de anvelope sau tablouri
ºi dulapuri electrice, echipamente
SMC, asigurãri etc.

Ambasadorul Marii Britanii
Cu ocazia inaugurãrii sediului
Provident Financial, investiþie britanicã, Ambasadorul Marii Britanii, E.S.
Dl Robin Barnett, a avut o întrevedere
cu primarul municipiului ClujNapoca, domnul Sorin Apostu.
Tema principalã a discuþiilor a fost
legatã de investiþiile britanice care
existã deja în Cluj-Napoca ºi oportunitãþile pentru investiþiile viitoare.
Printre domeniile enumerate de domnul ambasador s-a aflat ºi domeniul
imobiliar cu un potenþial important în
atragerea investitorilor britanici.

EUROPA ÎN REGIUNI –
ROMÂNIA-TRANSILVANIA
La sfârºitul lunii septembrie, o delegaþie germanã „Europa-Union
Deutschland” formatã din 40 de persoane, condusã de domnul dr. Gioakoumis,
s-a întâlnit cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Laszlo Attila.
Principalele teme abordate în timpul discuþiilor au fost legate de Uniunea
Europeanã, probleme ale dezvoltãrii economice în regiune ºi folosirea fondurilor
europene.
Scopul vizitei a fost acela de a obþine cât mai multe informaþii privind
municipiul nostru ºi de a observa anumite proiecte implementate în domeniul
dezvoltãrii locale. Printre acestea, oaspeþii au fost interesaþi de posibilitãþile de
extindere pe plan cultural, educaþional ºi administrativ.
De asemenea, s-au evidenþiat ºi interacþiuni cu partenerii comerciali locali, în
vederea afirmãrii reprezentanþilor germani pe piaþa româneascã.
Alte teme de interes pentru delegaþiei germane au fost infrastructura, construcþiile, turismul, agricultura ºi mediul înconjurãtor.

ÎNFRÃÞIRE ÎNTRE CLUJ-NAPOCA
ªI VITERBO – ITALIA
Consiliul local a aprobat propunerea primarului Sorin Apostu de
înfrãþire a Municipiului Cluj-Napoca cu oraºul Italian Viterbo.
Înfrãþirea vine ca urmare a colaborãrii dintre Uniunea Universiþãtilor din
Cluj-Napoca, formatã din Universitatea “Babeº-Bolyai”, Universitatea de ªtiinþe
Agricole ºi Medicinã Veterinarã (USAMV) ºi Academia de Muzicã “Gheorghe
Dima”, cu Universitatea de Studii a provinciei Tuscia, în urma cãreia în Viterbo
s-a inaugurat Centrul Universitar ºi Cultural Român, prin intermediul cãrora
românii aflaþi în Italia au posibilitatea de a-ºi continua studiile.
La Viterbo locuiesc 8500 de români, care reprezintã 42,8 la sutã din
populaþia strãinã ºi 2,7 la sutã din toatã populaþia zonei. Viterbo se aflã în
regiunea Lazio, la 100 de kilometri de Roma. Este capitala Provinciei Viterbo
ºi este cunoscut ca “oraºul papilor”, datoritã faptului cã a reprezentat
reºedinþa secundarã pentru mai mulþi papi.

ZIUA ÎNTREPRINZÃTORULUI CEH
Ambasada Republicii Cehia la Bucureºti, împreunã cu partenerii locali –
Primãria municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Judeþean Cluj, Camera de
Comerþ ºi Industrie a Judeþului Cluj a organizat joi, 1 octombrie 2009 în
Clubul Oamenilor de Afaceri „Dr. Augustin Raþiu” de la Camera de Comerþ
Cluj, Ziua Întreprinzãtorilor Ceh.
Scopul acestei acþiuni a fost de a identifica parteneri comerciali corespunzãtori ºi de a stabili contacte ºi colaborãri comerciale între firmele cehe ºi cele
clujene. În cursul zilei au avut loc peste 40 de întâlniri de afaceri ale celor 11
companii cehe cu 25 companii private, 2 universitãþi ºi 5 instituþii publice din
Cluj.
Societãþile comerciale cehe participante activeazã în domenile: construcþii ºi materiale de construcþii, epurarea apei, hidro informaticã ºi economia apelor, managementul proiectelor europene, servicii de geodezie ºi producþia de aparate ºi instrumente destinate lucrãrilor geodezice, iluminat public ºi instalaþii electrie complexe, producþia de incubatoare pentru ferme
avicole, producþia de maºini pentru prelucrarea pietrei, pietriºului ºi nisipului ºi tehnologia informaþiei.

Fritz Schramma - primarul oraºului Koln,
în vizitã la Cluj-Napoca
Primarul oraºului german Koln,
localitate înfrãþitã cu municipiul ClujNapoca, dl. Fritz Schramma a vizitat
Municipiul Cluj-Napoca, ocazie cu care
s-a întâlnit ºi cu primarul Sorin Apostu.
Alãturi de domnul Fritz Schramma, care este ºi Cetãþean de Onoare
a Municipiului Cluj-Napoca, din delegaþia oficialã au mai fãcut parte Lydia
Klutsch- Ofiþer Relaþii Internaþionale,
Timmer Michael Gregor- PR manager
ºi Heinz Ludwig Schmitz- profesor.
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Delegaþia germanã a avut o serie
de întâlniri cu reprezentanþii administraþiei publice, ai Clubului
Oamenilor de Afaceri de limbã germanã din Trasilvania de Nord, ºi ai
universitãþilor clujene, ºi nu a scãpat ocazia sã facã un tur al oraºului,
pentru a afla noile planuri ale
municipalitãþii clujene de renovare
a centrului istoric – Piaþa Muzeului,
Piaþa Avram Iancu, Turnul Croitorilor.

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