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900 apartamente
reabilitate termic,
2.272 în curs
de reabilitare
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Preþul energiei termice
livratã populaþiei,
de 165 lei/Gcal,
a fost aprobat de
Consiliul local
prin HCL 488/2009
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1 DECEMBRIE 2009

Primãria Cluj-Napoca vã invitã
la spectacolul aniversar tradiþional,
începând cu ora 17.00, în Piaþa
Lucian Blaga, unde, timp de 3 ore,
vor evolua soliºti de muzicã popularã
ºi ansambluri folclorice. Înainte de
retragerea cu torþe, spre Piaþa Avram
Iancu, pe scenã va urca Direcþia 5.
De la ora 20.00, în Piaþa Avram
Iancu, clujenii sunt aºteptaþi la
focurile de artificii.
Tot în cursul zilei de 1 decembrie, în jurul orei 13.00, în Sala de
Sticlã a primãriei, va avea loc lansarea
volumului “Scurtã Istorie a Clujului”, prezentat de academicianul
Camil Mureºan, academicianul Nicolae Edroiu ºi criticul Irina Petraº.

1 – 24 DECEMBRIE 2009

Primãria Cluj-Napoca va organiza, zilnic, spectacole în jurul bradului
de Crãciun, amplasat în Piaþa Unirii,
la care vor participa ºcoli ºi licee, asociaþii ºi ONG-uri, instituþii de culturã, societãþi comerciale ºi financiare.
Tot în aceeaºi perioadã, va fi
inaugurat ºi patinoarul artificial din
Piaþa Unirii.
Perioada sãrbãtorilor este prilej
de colind ºi voie bunã iar dumneavoastrã sunteþi invitaþi la colindat la
primãrie.
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Clujul din cuvinte
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CLUJ-NAPOCA,
FÃRÃ TRAFIC GREU

Piaþa Unirii, spaþiu
public destinat
recreerii, socializãrii
ºi manifestãrilor
culturale, artistice,
sportive...
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Publicaþie lunarã editatã de Primãria ºi Consiliul Local Cluj-Napoca
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Arondarea strãzilor
la secþiile de votare,
pentru alegerile
prezidenþiale din
22 noiembrie 2009

Q

Finalizarea tronsonului de
autostradã Gilãu – Câmpia Turzii,
ºi a centurii de sud-est,
Vâlcele – Apahida, atrage dupã sine
scoaterea traficului greu din patru
cartiere ale oraºului: Mãnãºtur,
Zorilor, Bunã Ziua ºi Gheorgheni.
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ABONAMENTELE GRATUITE PENTRU PENSIONARI, DISPONIBILE DIN 9 NOIEMBRIE
Abonamentele gratuite pe
transportul în comun pentru
pensionari ºi vârstnici, aferente semestrului I, 2010, sunt disponibile
începând cu data de 9 noiembrie, la
urmãtoarele ghiºee RATUC:
Cartierul Mãrãºti
– Sediu RATUC, B-dul 21 Dec.
nr.81-83
– Atlas, Str. A. Vlaicu
– Siretului, Str. A. Vlaicu
– Arte Plastice, Str. A. Vlaicu
– P-þa Mãrãºti, B-dul 21 Dec.1989
Cartierul Gheorgheni
– Bistriþei, Str. N. Titulescu
– Bãiºoara, Al. Bãiºoara
Cartierul Zorilor
– Gh. Dima, Str. Observatorului
– Observatorului, Observatorului

Cartierul Mãnãºtur
– Minerva, Str. Primãverii
– Calvaria, Str. Primãverii
– Câmpului, Cl. Mãnãºtur
Cartierul Grigorescu
– Buzãu, Str.. Al. Vlahuþã
– 1 Dec. 1918, Str. Paul Ioan
Cartierul D. Rotund
– Garã, P-þa Gãrii
Cartierul Iris
– Gara, P-þa Gãrii
– Clujana, P-þa 1 Mai
Zona centralã
– Opera, P-þa St. cel Mare
– Memorandumului, str. Memorandumului
– P-þa M.Viteazul, P-þa M.Viteazul
Pensionarii vor avea asupra lor urmãtoarele documente: buletin/carte de

identitate, ultimul cupon de pensie
(octombrie – noiembrie 2009), fotografie recentã, abonamentul anterior –
se va preda.
Persoanele care nu au beneficiat de
abonament gratuit, sau l-au pierdut, se

vor prezenta cu aceleaºi documente,
plus decizia de pensionare, la Sediul
RATUC - B-dul 21 Dec. nr.81-83.
Persoanele care au împlinit vârsta
de 70 ani, vor prezenta aceleaºi documente, mai puþin cuponul de pensie.

SE DISTRIBUIE GRATUIT CETÃÞENILOR DIN CLUJ-NAPOCA
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PRIMÃRIA ªI CRUCEA ROªIE ÎN SPRIJINUL
PERSOANELOR CU DIZABILITÃÞI
Angajaþii Direcþiei de Asistenþã Socialã
din cadrul Primãriei Cluj-Napoca, în
colaborare cu voluntari ai Asociaþiei
Crucea Roºie, au distribuit cantitãþile de
fãinã ºi zahãr provenind din stocurile
Uniunii Europene, destinate persoanelor
defavorizate, pentru 125 de clujeni cu grad
accentuat de handicap.
„Pentru cã aceºti oameni nu se
pot deplasa, ºi existã riscul sã nu îºi
poatã ridica alimentele care le revin,
de la centrul de distribuire de pe
Calea Baciului 2-4, am apelat la
aceastã soluþie pentru a ne asigura cã
pot beneficia de acest ajutor” a
declarat primarul Sorin Apostu.
În cadrul acestei acþiuni s-au distribuit 15 kg de fãinã de grâu/persoanã,
pentru 100 de persoane, ºi 4 kg de
zahãr/persoanã pentru 125 de persoane.
Strãzile pe care s-a realizat aceastã
distribuire au fost Albac, Albini, Alverna,
Lãcrãmioarelor, Madach Imre, Unirii,
Nãsãud, Fabricii, Paris, 13 Septembrie,
Porumbeilor, Mãraºeºti, Meseriilor.

ªTIRI
Tenorul Ion Buzea, Cetãþean de
Onoare al municipiului Cluj-Napoca
Primarul Sorin Apostu a oficiat
ceremonia de decernare a Titlului de
Cetãþean de Onoare al Municipiului
Cluj-Napoca, tenorului clujean Ion
Buzea.
Tenor dramatic de o rarã strãlucire
vocalã, dotat cu o tehnicã impecabilã a
bel-canto-ului, Ion Buzea s-a impus
în întreaga lume, performând pe marile scene ale lumii: Viena, New York,
Paris, Londra, Berlin, Munchen,
Hamburg, Bruxelles, Budapesta,
Praga, Belgrad, Dublin etc.

Ion Buzea s-a nãscut în 14 august
1934 la Cluj-Napoca, a absolvit
ºcoala primarã, liceul ºi Facultatea de
ªtiinþe Naturale, Geografie ºi
Geologie – Mineralogie din oraºul
natal.
Încã din perioada ºcolii ºi-a
descoperit talentul muzical, formându-se sub îndrumarea maestrei
Lya Pop. Îºi perfecþioneazã arta cântului la Bucureºti între 1961-1964,
apoi în Italia cu maestrul Luigi
Ricci.

Pregãtiri pentru zãpadã
Primarul Sorin Apostu a verificat
parcul auto al celor douã firme care se
ocupã de activitatea de deszãpezire în
Cluj-Napoca, Brantner ºi Rosal, în
baza contractului de concesiune
încheiat în anul 2005, pentru a se
asigura cã acestea vor fi pregãtite pentru perioada de iarnã.
Cele douã firme vor folosi în
aceastã iarnã 34 de utilaje, din care 21
ale Rosal ºi 13 ale Brantner, din care
21 autospeciale echipate pentru deszãpezire, 4 tractoare cu plug ºi 9 utilaje
pentru încãrcatul ºi transportul zãpezii.
Totate utilajele sunt dotate cu sisteme GPS, astfel încât în orice

moment se ºtie unde se aflã acestea ºi
cât timp dureazã intervenþiile. Totodatã, toate utilajele folosite la deszãpezire sunt noi.
Ca procedurã de lucru stabilitã,
avertizãrile meteorologice despre o
posibilã rãcire sau precipitaþii sunt
transmise ºi celor douã societãþilor care
presteazã activitatea de deszãpezire ºi
combaterea poleiului, utilajele fiind
poziþionate din timp în proximitatea
strãzilor importante atât ca trafic, cât ºi
ca posibilitate de a fi afectate de ninsoare (Calea Turzii, Frunziºului,
Nodul N, Observatorului).
Pentru acest an s-a alocat în bugetul local suma de 4.147.000 de lei, din

care s-a plãtit suma de 1.230.000 de lei,
pentru activitãþile desfãºurate în ianuarie, februarie ºi martie.
Pânã la finalul anului, mai sunt alocate 2.917.000 lei, iar pentru lunile de
iarnã din 2010 se vor aloca bani în
bugetul de anul viitor.
Din data de 15 decembrie s-au
constituit dispecerate, astfel:
DISPECERAT ROSAL – sector I:
cartierele Mãnãºtur, Zorilor, Grigorescu, Gruia, Dâmbul Rotund, zona
centralã. Personalul desemnat pentru
activitatea de deszãpezire va lucra în 3
schimburi, a câte 20 persoane.
Tel. 0264 45 68 75, 0747 22 13 77.
DISPECERAT BRATNER – sector II: cartierele Gheorgheni, Mãrãºti,
Între Lacuri, Bulgaria, Iris, Andrei
Mureºanu, Someºeni, Zona Centralã
(cca.20%). Personalul desemnat pentru
activitatea de deszãpezire va lucra în 3
schimburi, a câte 20 persoane.
Tel. 0264 41 28 88.
Stocurile de material ale celor douã
frime:
Rosal:
- Amestec antiderapant: 600 tone
- Soluþie Ecorut (soluþie care
atenueazã aciditatea sãrii): 80 tone
- clorurã de calciu: 40 tone
Brantner:
- clorurã de sodiu: 40 tone
- nisip, sort: 2000 tone
- clorurã de magneziu: 20 tone
Pe strãzile modernizate se va acþiona numai cu clorurã de calciu ºi
magneziu, pentru a nu afecta stratul de
astfalt.

Aviz favorabil pentru blocul ANL de pe strada Sighiºoarei
Proiectul de locuinþe ANL de
pe str. Sighiºoarei nr 21 a primit
aviz favorabil din partea Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei.
Consiliul tehnico-economic al
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Locuinþei a avizat favorabil proiectul

de construire a 56 de apartamente din
fonduri guvernamentale alocate prin
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe
(ANL).
Oportunitatea ºi necesitatea acestui
proiect a fost susþinutã în faþa comisiei
ministeriale de viceprimarul Laszlo
Attila, care a fost desemnat sã repre-
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zinte municipiul la aceastã ºedinþã
tehnicã.
„Urmãtoarea etapã pentru acest
proiect o reprezintã asigurarea finanþãrii,
prin adoptarea unei Hotãrâri de Guvern
în aces sens. Dupã acest pas se va organiza licitaþia pentru execuþia proiectului”
a explicat viceprimarul Laszlo Attila.

Cinematografele Dacia,
Mãrãºti, Favorit ºi Victoria
au trecut la primãrie
Primãria Cluj-Napoca a preluat în
administrare, începând cu data de 14
octombrie 2009, cinematografele Dacia,
Mãrãºti, Favorit ºi Victoria, ca urmare a
semnãrii protocolului de cãtre RADEF.
Transferul celor patru cinematografe
s-a fãcut în conformitate cu prevederile
legii 303/2008.
Situaþia prezentã:
Cinematograful Mãrãºti: clãdire
degradatã, cu utilitãþi dezafectate, dar fãrã
probleme juridice.
Cinematograful Dacia: odatã cu
preluarea clãdirii s-a preluat ºi procesul
aflat pe rol cu chiriaºul RADEF-ului,
care a solicitat în instanþã obligarea proprietarului la vânzare.
Cinematograful Favorit: imobilul
în care a funcþionat acest cinematograf
este revendicat, urmând ca departamentele de specialitate din cadrul
primãriei sã analizeze cererea de revendicare în vederea soluþionãrii.
Cinematograful Victoria: este singurul cinematograf funcþional, în baza
unui contract de închiriere cu o societate
privatã.
„Doresc ca aceste spaþii sã le ofere
clujenilor posibilitatea petrecerii timpului liber cu diverse activitãþi culturale, fie
cã este vorba despre proiecþii de film, fie
despre alte manifestãri publice de interes

pentru ei. Clujenii au o apetenþã pentru
cinematografie ºi sunt convins cã cinematografele noastre vor avea public, de la
copii, la vârstnici” a declarat primarul
Sorin Apostu.
Primãria Cluj-Napoca va cuprinde
în planul anual de investiþii din 2010
sumele necesare reabilitãrii cinematografelor în vederea reintroducerii lor în
circuitul cultural al oraºului.
Protocoalele de predare-primire a
celor patru cinematografe au fost asumate de Consiliul local în ºedinþa din 22
octombrie 2009.
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Diplome de aur pentru 187 cupluri,
la 50 de ani de cãsãtorie

foto arhivã

Consiliul local a aprobat,
prin HCL 462/2009, acordarea Diplomei de Aur ºi a
unui premiu în valoare de 500
de lei, pentru 106 familii care
au împlinit 50 de ani de cãsãtorie, ºi care au depus cereri în
acest sens în perioada 2 ianuarie – 31 martie 2009:
Andonie Romulus ºi Lucreþia
Andrei Zaharie Nick ºi Ana
Avram Marin ºi Maria
Bagacian VAsile ºi Ileana
Bãlãnescu Dumitru ºi Felicia
Barbu Ion ºi Maria
Bedreaga Petru ºi Rada
Belean Ovidiu Mircea ºi Aurelia
Benea Romul Longin ºi Liana Natalia
Bercean Ioan ºi Livia
Birtocean Vasile ºi Ileana
Blogoº Viorel ºi Eugenia
Boca Lovian ºi Paulina
Bojan Mihãilã ºi Emilia
Borbely Andreiu ºi Ella
Bretea Ioan ºi Floare
Brie Vasile ºi Maria
Briºan Ilie ºi Mãriuþa
Cenan Ioan ºi Olga
Ciocan VAsile ºi Ana
Colcer Gavril ºi Maria
Colceriu Augustin ºi Manuela
Coman Victor ºi Justina
Constantin Haralambie ºi Viorica
Costea Mircea ºi Victoria
Cotisel Nicodim ºi Ana
Criºan Emilian ºi Maria
Criºan Vasile ºi Maria
Cuc Rusalim ºi Maria
Cuibus Grigore ºi Victoria
Dege Stefan ºi Ana
Drãgan Petru ºi Victoria
Dreve Gheorghe ºi Maria
Eikler Iuliu ºi Maria
Erdei Pavel ºi Ileana
Fãrãgãu Petru ºi Nastasia
Feºnic Ioan ºi Maria
Filimon Ioan ºi Profira
Frãteanu Vasile ºi Maria
Furtunã Ion ºi Maria
Gãdãlean Eugen ºi Maria
Gaspar Mihai ºi Rozalia
Gazdac Ilie ºi Ana
Ghiriºan Teodor ºi Maria
Gocan Traian ºi Ana
Gocan Ioan ºi Ilinca

Haitonic Ioan ºi Carolina
Herdea Traian ºi maria
Hodor Teodor ºi Victoria
Homan Mircea ºi Maria
Ilie Timotei ºi Aurora
Kapdebo Bibens Alois ºi Gertrud
Kolumban Zoltan ºi Ana
Kovacs Iuliu ºi Rozalia
Lengyel Sigismund ºi Ana
Literat Liviu ºi Minerva Angela
Loch Nicolae ºi Brigita Eda
Lung Radu ºi Anica
Marian Ioan ºi Victoria
Marian Alesandru ºi Elena
Marosan Iosif ºi Rozalia
Mitre Alexandru ºi Elisabeta
Moldovan Pave; ºi Maria
Morariu Alexandru ºi Silvia
Mott Nicolae ºi Ana
Muntean Ioan ºi Virginia Rodica
Muntean Ioan ºi Maria
Naoian Ioan ºi Maria
Olar Marius ºi Veronica
Pãcurar Pompeiu ºi Maria
Pãdurean Vasile ºi Ana
Pop Aurel ºi Ana
Pop Vasile ºi Malvina Ghizela
Pop Alexandru ºi Maria
Pop Ioan ºi Violeta
Popa Vasile ºi Victoria
Popoviciu Ioan ºi Ana
Raduly Eugen ºi Maria
Rus Vasile ºi Domnica
Rus Silviu Ioan ºi Leontina
Rus Ioan ºi Cornelia
Rus Iosif ºi Ortenzia
Rus Traian ºi Emilia
Sandovici Constantin ºi Eva Maria
Sântãmãrean Dumitru ºi Elisabeta
Sava Radu ºi Maria
Seiche Vasile ºi Maria
Selejan Ioan
Soptirean Gheorghe ºi Ileana
Sovati Iosif ºi Ileana Iolanda
Stadler Mirel ºi Clara
Stãncioiu Isidor ºi Steluþa
Stefan Nicolae ºi Nastasia
Stegeran Ioan ºi Olga
Suciu Gheorghe ºi Rozalia
Szecsi Iosif ºi Rozalia
Szekely Grigore ºi Viorica
Szilagyi Eugen ºi Iuliana
Timiº Balazsi Alexandru ºi Rozalia
Todea Iosif ºi Ana
Torok Stefan ºi Lenca
Toºa Petru ºi Vioara

Numãrul 48 z Noiembrie z 2009

Pagina 3

Vãdean Romul ºi Doina Lucia
Varvari Alexandru ºi Irina
Vereº Ioan ºi Ravinia
Vermeºan George ºi Elena.
De asemenea, prin HCL 479/2009,
s-a aprobat acprdarea acestui premiu
pentru 81 de familii care au depus
cereri în acest sens, în perioada 1
aprilie – 30 iunie 2009.
Baba Toader ºi Verona
Bãldean Teodor ºi Ana
Bedelean Ioan ºi Cornelia
Bochis Ioan ºi Saveta
Bodor Francisc ºi Rozalia
Bokodi Victor ºi Elisabeta
Brumboiu Moise ºi Elvira
Câmpan Liviu ºi Aniºoara
Chezan Romulus ºi Ana
Ciumãfaie Vasile ºi Floare
Codreanu Gheorghe ºi Cornelia
Corpodean Samoilã ºi Eugenia
Criºan Traian ºi Daniela
Curta Vasile ºi Niculina
Damian Vasile ºi Titiana
Dãnilã Virgil ºi Maria
Debreczen Iosif ºi Ana
Dinca Gheorghe ºi Florica
Dobai Tiberiu ºi Gabriela
Donciu Mihai ºi Maria
Ebergenyi Arthur ºi Margareta
Ersek Gerdhard ºi Ileana
Feher Edmund ºi Dochiþa
Felecan Victor ºi Rozalia
Feºnic Nicolae ºi Raisa
Feurdean Alexandru ºi Maria
Gabriel Gheorghe Arcadie ºi Ema

Gergely Mihai ºi Ileana
Groza Marin ºi Viorica Elena
Grunwald Gustav Ernest ºi Agota Emese
Horvat Ioan ºi Victoria
Jiman Marin ºi Maria
Karacsonyi Stefan ºi Elisabeta
Kerekes Martin ºi Maria
Kozma Desideriu ºi Magdalena
Krisztye Stefan ºi Margareta
Lãcãtus Zoltan ºi Maria
Lazãr Eugen ºi Margareta
Lobonti Ioan ºi Nastasia
Marian Nicolae Otto ºi Marioara
Marusciac Dumitru ºi Victoria
Milaº Gavril ºi Maria
Miron Grigore ºi Viorica
Mnerie Vasile ºi Otilia
Moise Petru ºi Vichendia
Moises Liviu ºi Xenia
Moldovan Simion ºi Maria
Morar Dumitru ºi Maria
Murasan Nicolae ºi Ileana
Muresan Gheorghe ºi Antoneta
Murse Niculae ºi Maria
Nica Viorel ºi Viorica
Nicoarã Vasilie ºi Leontina
Onaca Alexandru ºi Leontina
Pãcurar Simion ºi Ana
Pocol Vasile ºi Emilia
Pokola Andrei ºi Susana
Pop Alexandru ºi Maria
Pop Viorel ºi Livia
Presecan Gheorghe ºi Palaghia
Roca Vasile ºi Elvira
Sav Iovian ºi Rozalia
Serban Ovidiu Ioan ºi Janeta
Serban Ioan ºi Maria
Sfaiþ Vasile ºi Elisabeta
Soos Zoltan si Margareta
Spatar Vasile ºi Carolina
Starinski Francisc ºi Marioara Doinþa
Szabo Alexandru ºi Erzsebet
Szabo Stefan ºi Ana
Szasz Ludovic ºi Maria
Szekely Iosif ºi Rozalia Irina
Szigeti Moisa ºi Maria
Tarta Vasile ºi Lucreþia
Tolan Mircea ºi Doina
Topan Ioan ºi Marioara
Truþã Vasile ºi Marta
Ursescu Constantin ºi Ana
Ursu Vasile ºi Maria
Vãlean Aurel ºi Terezia
Zoicaº Vasile ºi Ligia
Ceremonia de acordare a diplomelor se va desfãºura în data de 24, 25,
26 noiembrie 2009, în Sala Mare a
Primãriei.
Primãria Cluj-N
Napoca ºi Consiliul
local le ureazã sãnãtate ºi fericire.
La Mulþi Ani!

CENTRUL
SOCIAL
DE URGENÞÃ
Direcþia de Asistenþã Socialã a obþinut o finanþare nerambursabilã, în valoare 722.287
lei, pentru implementarea proiectului “Centrul Social de
Urgenþã”, cu o capacitate de 50
de locuri.
Proiectul vine în sprijinul soluþionãrii fenomenului oamenilor
strãzii, prezent ºi la Cluj-Napoca. Potrivit estimãrilor recente, numãrul persoanelor fãrã
adãpost variazã între 450-500
persoane, întâlnite în garã, scãri
de bloc, Casa Cãlãului, grotele
de la Cetãþuie, poduri etc. La
aceastã estimare, se adaugã
situaþia îngrijorãtoare, denumitã
generic “Colonia Pata Rât”,
unde cca 1500 persoane trãiesc
lângã groapa de gunoi a oraºului, în adãposturi improvizate.
Centrul social de urgenþã
constã în reabilitarea imobilului
din Dragoº Vodã 36-38, în suprafaþã construitã totalã de 249,2
mp ºi dotarea acestuia cu resursele materiale (echipamente,
mobilier, active circulante, materiale consumabile) ºi umane
necesare (personal de specialitate ºi personal administrativ).

Vor fi amenajate 3 dormitoare pentru bãrbaþi cu un grup
sanitar comun, 1 dormitor pentru femei cu grup sanitar aferent, 3 dormitoare pentru familii
cu grup sanitar, un izolator cu
grup sanitar propriu, 2 grupuri
sanitare pentru igienizarea beneficiarilor, una pentru bãrbaþi
(cuprinzând 5 duºuri, 3 chiuvete, 3 toalete) ºi una pentru
femei (cuprinzând 3 duºuri, 2
chiuvete ºi 2 toalete), un grup
sanitar pentru personalul centrului, o camerã destinatã socializãrii, un hol cu recepþie, un
birou pentru personalul centrului, un cabinet medical, un cabinet pentru consiliere, o salã de
mese prevãzutã cu oficiu, o
spãlãtorie, o uscãtorie, 2 depozite ºi o încãpere pentru centrala termicã.
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Modificãri în arondarea strãzilor pe secþii de votare
Primãria Cluj-Napoca anunþã o
serie de modificãri apãrute în
arondarea strãzilor la secþiile de
votare, faþã de alegerile pentru
Parlamentul European.
Modificãrile s-au fãcut ca urmare a
solicitãrilor unor cetãþeni, în cadrul
întâlnirilor pe care Primarul Sorin
Apostu le-a avut pe cartiere. De asemenea, în ºedinþa de Consiliu local din
data de 7 iulie, s-au aprobat denumiri
pentru 79 de strãzi noi, care au fost
arondate secþiilor de votare.
Modificãrile operate constau în:
1. Strada Aurel Gurghianu este
arondatã secþiei nr. 44, Asociaþia Caritatea, str. Mircea Eliade nr 22 (arondarea anterioarã: secþia 22, Scoala Ion
Lupaº)
2. Strada Salviei, stradã nouã, denumitã prin HCL 348/2009, este arondatã secþiei 24, ªcoala Ion Lupaº, Calea
Mãnãºtur nr. 22-24.

3. Strãzile Sighiºoarei ºi Trascãului
sunt arondate secþiei 42, ªcoala Radu
Stanca, str. Zorilor nr. 27.
4. Secþia nr. 44 ºi-a mutat sediul de
la ªcoala Radu Stanca, str. Zorilor nr.
27, la Asociaþia Caritatea, strada Mircea
Eliade nr. 22. Strãzile din cartierul
Europa au fost comasate ºi arondate la
o locaþie mai apropiatã (str. Mircea
Eliade).
5. Strada Louis Pasteur este arondatã integral secþiei nr. 44, Asociaþia
Caritatea, str. Mircea Eliade nr. 22.
6. Strada Fântânele, inclusiv numerele poºtale 14, 16A ºi 18, este arondatã
secþiei nr. 38, Institutul de Cercetãri în
Chimie Raluca Ripan, str. Fântânele
nr. 30.
7. Strada Observatorului nr. 34,
este arondatã secþiei nr. 49, Facultatea
de Construcþii, str. Observatorului nr.
72
8. Strãzile Ficusului, Iederei, Luminii, Lucian Matiº, Cãlin Alexandru,
Carierei, Ulmului, Cetinei, Toamnei,

Ferigii, Poieniþei, Carpenului, Foiºorului, Cerbului, strãzi noi, denumite
prin HCL 348/2009, au fost arondate
secþiei nr. 51, Liceul de informaticã
Tiberiu Popoviciu, Calea Turzii nr.
140-142.
9. Strãzile Mãriºel, Alexandre Dumas, Edgar Quinet, Radu Gyr, Leonardo da Vinci au fost arondate secþiei
nr. 58, Grupul ªcolar Electrotehnic,
str. Câmpului Micro II/2.
10. Strãzile Remenyik Sandor ºi
Nicolae Drãganu sunt arondate secþiei
nr. 81, Grãdiniþa Poeniþa, str. Alverna
nr. 63.
11. Strãzile Pinului, Gogu Constantinescu, Paltinului, Rozmarinului,
Orhideei, Violetelor, Crãiþelor, Nordului, Uranus, Neptun ºi Eclipsei,
strãzi noi, denumite prin HCL
348/2009, sunt arondate secþiei nr. 84,
ªcoala C-tin Brâncuºi, str. Horticultorilor nr. 1.
12. Strada N. Pascaly este arondatã
secþiei 98, Colegiul Tehnic Raluca

Ripan, strada Bistriþei nr. 21, faþã de
arondarea iniþialã la secþia 94, ªcoala
Nicolae Titulescu.
13. Strãzile Mistralului, Zefirului,
Brizei, Molidului ºi Cedrului, strãzi noi,
denumite prin HCL 348/2009, sunt
arondate secþiei nr. 140, Liceul Teologic
Emanuel, str. 11 Octombrie nr. 3.
14. Strada Secarei, stradã nouã,
denumitã prin HCL 348/2009, este
arondatã secþiei nr. 143, ªcoala Emil
Isac, Calea Baciului nr. 18.
15. Strãzile Perlei, Rubinului, Mugurilor, Onixului, Argintului, Ametistului, Topazului, Diamantului, Safirului ºi Smaraldului, strãzi noi, denumite prin HCL 348/2009, sunt arondate secþiei nr. 144, Liceul Waldorf, str.
Corneliu Coposu nr. 20.
16. Strãzile Reghin, Simeria, Sebeºului, Mediaº, Beclean, Codlea ºi
Adjudului, strãzi noi, denumite prin
HCL 348/2009, sunt arondate secþiei
nr. 151, Grupul ªcolar Tehnofrig, str.
Maramureºului nr. 165A.

17. Strãzile Voineasa, Ciucea, Aleea
Cozia, Aleea Horezu, Aleea Broºteni,
Aleea Lipova, Voroneþ, Stâniºoara,
Daliei, Freziei, Stânjeneilor, Cameliei,
Liliacului, Genþianei, Romaniþei, Sânzienelor, Clopoþeilor, Narciselor, Panseluþelor, Gãlbenelelor, Margaretelor,
Oleandrului, Florilor, Silvaniei, Zalãului, strãzi noi, denumite prin HCL
348/2009, sunt arondate secþiei nr. 152,
Grupul ªcolar Aurel Vlaicu, B-dul
Muncii nr. 189.
18. Strãzile Bazna, Rândunicilor,
Râului, Apahida, Calea Dezmirului ºi
Turnului, strãzi noi, denumite prin
HCL 348/2009, sunt arondate secþiei
nr. 155, ªcoala Traian Dârjan, str.
Traian Vuia nr. 76.
Lista completã cu arondarea
strãzilor la secþiile de votare, pentru
alegerile preºedenþiale din 22 noiembrie 2009, poate fi consultatã ºi pe pagina de web a primãriei, www.primariaclujnapoca.ro, la secþiunea Informaþii
publice/Alegeri preºedenþiale.

ARONDAREA STRÃZILOR ªI PIEÞELOR MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
STABILITÃ DE PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
PENTRU ALEGEREA PREªEDINTELUI ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009
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Reabilitarea termicã în 2010
Primãria Cluj-Napoca a solicitat
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Locuinþei cuprinderea pe Ordinul
Ministrului nr. 653/2009, ºi alocarea
de credite de angajament în valoare de
30.954.559,58 lei, din care 9.130.000
lei - credite bugetare, pentru reabilitarea termicã a 28 imobile, astfel:
Agricultorilor 22 bl D31
Arieºului 31 bl. 8
Arieºului 33 bl. 29 A
Azuga 7 bl. F III 9
Bucureºti 86 Bl. B3
Cardinal Iuliu Hossu 18 bl. A
Castanilor 6 Bl. V J
Cioplea 17 bl. S14
Ciortea 42 Bl. T11
C-ttin Brâncuºi 182 bl. E1
Deva 2
Dragalina 4
Gr. Alexandrescu 13 Bl. D9
Ialomiþei 11 Bl S 9
Jean Jaures 8/A

Lacul Roºu 2 Bl. D4
Maramureºului 36 bl C+D
Mehedinþi 55-557 bl. C 9
Mikszath Kalman 1
Miraslãu 4 Bl B3 sc I ºi sc II
Nicolae Pascaly 11 bl. 26
Nicolae Titulescu 20 Bl. P9
Petuniei 5 Bl. 5
Primãverii 24 Bl. D23
Tatra 1
Tatra 12 Bl. V.S
Tatra 8 Bl. 5U
Unirii 6
Studiile de fezabilitate pentru 132
imobile, inclusiv cele 28 de mai sus, au
fost aprobate prin HCL nr 493/2009 de
catre Consiliul local. Asociaþiile de proprietari de la cele 28 de blocuri au aprobat
aceºti indicatori.
Valorile rezultate din documentaþia de avizare a lucrãrilor de
investiþii sunt prezentate în tabelul
urmãtor.

Noutãþi de la E ON Gaz România
Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a
stabilit, prin Ordinul nr. 77 din 10
septembrie 2009, un nou conþinut al
contractului cadru de furnizare, în
baza cãruia se desfãºoarã activitatea de
furnizare reglementatã a gazelor naturale cãtre consumatorii casnici. Prevederile contractului au intrat în vigoare
începând cu data de 1 octombrie
2009.

Faþã de prevederile contractului
cadru în vigoare pânã la 1 octombrie,
cele mai notabile modificãri se referã la:
z Termenul de întrerupere a prestãrii serviciului de furnizare reglementatã a gazelor naturale, în caz de neplatã
(începând cu a 46-a zi de la emiterea
facturii ºi nu cu a 26-a zi cum era prevãzut în vechiul contract);
z Scadenþa facturii la platã prin
creºterea perioadei scadente la 30 de

zile faþã de 15 zile ca panã acum, dar cu
menþinerea perioadei totale de platã a
facturii de 45 de zile, penalitãþile percepându-se începând cu a 31 zi ºi nu
cu a 16-a zi, ca pânã la 1 octombrie a.c.;
Noul contract de furnizare a
gazelor naturale a fost transmis clienþilor E.ON Gaz România prin poºtã, în
douã exemplare, împreunã cu factura
aferentã consumului lunilor septembrie/octombrie.

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

www.primariaclujnapoca.ro

Pentru a nu se creea aglomeraþii în
Centrele de Relaþii cu Clienþii ºi pentru
a salva timp, consumatorii sunt rugaþi
sã returneze un exemplar semnat al
noului contract prin poºtã, pe adresa
Centrului de Relaþii Clienþi de care
aparþin, în termen de 15 zile de la primirea lui, împreunã cu o copie a actului
de identitate al titularului de contract.
Totodatã, E.ON Gaz România precizeazã cã în cazurile în care consumatorii

nu reuºesc, din diverse motive, sã
respecte termenul de trimitere a documentelor solicitate, înregistrându-se mici
întârzieri de trimitere a documentelor
menþionate anterior prin serviciile
poºtale, acesta nu va constitui motiv de
nepreluare sau invalidare a contractului
de furnizare a gazelor naturale.
Departament Relaþii Publice
ºi Comunicare
E.ON Gaz România SA
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Trecut, Prezent ºi Viitor
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Múlt, Jelen és Jövö

1898

Anii 80

Anii 2000
Proiectul de reabilitare a Pieþei
Unirii ºi de transformare a Bulevardului Eroilor în zonã pietonalã este
rezultatul unui concurs de idei, desfãºurat la nivel naþional ºi organizat de
Primãria municipului în colaborare cu
Ordinul Arhitecþilor din România.
Scopul acestui concurs a fost
reprezentat de îmbunãtãþirea calitãþii
locuirii ºi a petrecerii timpului liber în
centrul istoric, precum ºi creºterea
atractivitãþii acestuia din punct de
vedere turistic ºi economic. Pe termen
mediu ºi lung, se urmãreºte consolidarea rolului central al zonei istorice,
în condiþiile unei concurenþe crescânde din partea dezvoltãrilor comerciale
de periferie.
Proiectul de modernizare ºi reamenajare - Bulevardul Eroilor ºi Piaþa
Unirii este unitar din punct de vedere
al conceptului spaþial, al soluþiei de iluminat, al mobilierului urban ºi al
tratãrii suprafeþelor.
z Suprafaþa multifuncþionalã:
Zona centralã a oraºului nu dispune astãzi de un spaþiu public suficient de mare ºi de deschis pentru a

putea gãzdui evenimente ºi manifestãri
publice fãrã a bloca artere de trafic. În
lipsa acestuia, concertele ºi alte atracþii
care, prin natura lor, aparþin spaþiului
public, migreazã spre periferia oraºului (platoul Sãlii sporturilor, malluri etc), sau nu pot avea loc în condiþii
corespunzãtoare. Odatã cu maximizarea suprafeþei pietonale accesibile,
suprafaþa centralã a Pieþei Unirii poate
fi scenã pentru o mare varietate de
activitãþi: concerte, serbãri, patinoar,
târguri, festivaluri, expoziþii în aer liber
etc.
z Pavaj:
Suprafaþa centralã a pieþei este
pavatã integral cu piatrã naturalã, bazalt
(piatrã cubicã), iar în zona fântânii se
continuã pavajul de pe bulevardul
Eroilor cu andezit (plãci).
z Vegetaþie/apã/mobilare urbanã:
Intenþia principalã privind latura sudicã a pieþei este crearea unei
zone de odihnã umbritã, calmã,
relaxantã, cu o atmosferã proaspãtã,
folosind prezenþa apei. Elementul
central este fântâna artezianã care
cuprinde trei pãrþi: un bazin cu
trepte, o zonã medianã cu jeturi la
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nivelul pavajului ºi o platformã cu
luciu de apã (est). Componentele
constructive ale fântânii sunt realizate folosind piatrã de calcar din
Transilvania.
Un ºir neregulat de platani sunt
plantaþi lângã fântânã. Platanii sunt
achiziþionaþi din pepiniere specializate,
unde au fost deja replantaþi de mai
multe ori, crescându-le astfel capacitatea de adaptare la diferite tipuri de sol.
În aceastã zonã se concentreazã
principalele elemente de mobilare

urbanã (bãnci simple cu spãtar, bãnci
duble cu spãtar, cuburi de piatrã pentru
ºezut, cadre pentru parcarea bicicletelor, coºuri de gunoi), astfel eliberându-se suprafaþa centralã multifuncþionalã a pieþei.
Pe latura vesticã, în dreptul grupului statuar, este amplasat un platan solitar de dimensiuni mai mari.
În afara ansamblului fântânii, sunt
prevãzute posibilitãþi de ºedere în
perimetral sitului arheologic, la baza
arborelui solitar (bãnci cu dublã ori-

entare cu spãtar), în spatele statuii lui
Matei Corvin (bãnci simple cu spãtar)
ºi în partea esticã a statuii (cuburi din
piatrã naturalã).
z Sit arheologic:
Elementul arhitectural care integreazã vestigiile arheologice a fost realizat deja în anul 2008. Vestigiile arheologice sunt acoperite cu o platformã
de sticlã, înãlþatã la 70 de centimetri
deasupra pavajului. În exteriorul perimetrului acoperit cu sticlã traseele
zidurilor subterane sunt marcate la
nivelul pavajului prin dispunerea
diferitã a pietrelor.
z Iluminat:
Alinierea stâlpilor de iluminat pe
latura de sud a pieþei ºi adiacent grãdinii bisericii vizeazã de asemenea eliberarea spaþiului central.
Conceptul de iluminare urmãreºte
în primul rând evidenþierea obiectelor
sau zonelor valoroase: bisericã, grup
statuar, sit arheologic, fântânã.
Sunt utilizate sisteme moderne ºi
performante pentru asigurarea iluminatului public, a celui arhitectural
ºi a celui decorativ (arbori, jocuri de
apã).
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AUTOSTRADA
TRANSILVANIA
TRONSONUL
TURDA-GILÃU
Lucrãrile de construcþie pe tronsonul Turda – Gilãu a
autostrãzii Transilvania au intrat în ultima etapã, de
finalizare a structurilor ºi de îmbrãcãminþi rutiere (straturi
preliminare de balast ºi piatrã spartã dar ºi straturile de
asfaltare).
Pânã în acest moment a fost aºternut asfalt pe aproximativ 30 de kilometri, restul de 12 fiind în diferite stadii de
execuþie. Pe 17 din cei 30 km asfaltaþi s-a instalat ºi stratul final de uzurã. De asemenea, au fost instalaþi parapeþi pe
10 kilometri ºi se continuã lucrãrile de montare a gardurilor
de protecþie.
Autoritãþile naþionale au oferit condiþiile necesare pentru avansarea lucrãrilor, asigurând o finanþare constantã ºi
suficientã ºi acces la teren prin relocarea tuturor utilitãþilor.
În acelaºi timp, lucrãrile de construcþie avanseazã cu
benzile de întoarcere destinate secþiunii 2B, Turda - Gilãu,
poziþionate de la localitatea Mihai Viteazul la localitatea
Vlaha, ºi au fost proiectate pentru a ajuta/asista conducãtorii auto sã se întoarcã din traseu, în cazul în care greºesc
sau trec de nodul rutier.
Alte activitãþi care se realizeazã în acest moment pe
acest tronson:
z activitãþi de îmbrãcãminþi rutiere pe întreg tronsonul
Turda-Gilãu;

www.primariaclujnapoca.ro

Cifrele autostrãzii
16 viaducte,
14 poduri,
8 pasaje,
7 portale
12.850.000 m3 material excavat
7.050.000 m3 material de umpluturã
650.000 m3 ciment turnat
5.900 m structuri
101.000 m piloþi
80.000 ml conducte de drenaj
720.000 m3 fundaþie de balast
425.000 m3 fundaþie de piatrã spartã
850.000 tone mixturã asfalticã
240.000 m parapeþi
169.000 m2 gard de protecþie
68.000 m2 marcaj rutier

z activitãþi de instalare a stratului de balast la toate
cele 7 bretele la nodul rutier de la Gilãu;
z lucrãri de montare a rosturilor de dilataþie pentru
structuri;
z activitãþi de terasamente: lucrãri de detonare la km
19-20, montare parapeþi ºi garduri de protecþie, amenajarea seturilor de con la structuri, lucrãri hidrotehnice, amenajare drumuri locale;
z lucrãri de hidroizolaþie ºi asfaltare la structuri.
În paralel, pe secþiunea 3C, Surplacu de Barcãu-Borº:
z se lucreazã în 23 de puncte de lucru aflate în zona prioritarã între km 13 ºi 30;
z se lucreazã la viaductul de la Suplacu de Barcãu, cel
mai mare viaduct al întregului Proiect, unde au început
lucrãrile de instalare a grinzilor de tip U.
Proiectul Autostrada Transilvania este cel mai mare
proiect de infrastructurã din Europa. Cu o lungime de 415
km, pe patru benzi, autostrada porneºte din centrul

României, de la nord-vest de Braºov, ajungând la graniþa cu
Ungaria lângã Oradea, în câmpia Criºanei. Autostrada va
lega oraºe precum Braºov, Fãgãraº, Sighiºoara, Târgu
Mureº, Cluj-Napoca, Zalãu ºi Oradea. Autostrada are 58
pasaje rutiere, 94 pasarele peste autostradã ºi 16 noduri
rutiere. Beneficiarul acestui proiect de infrastructurã este
Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România (CNADNR). Autostrada este construitã de cãtre
compania americanã Bechtel International, Inc. împreunã
cu partenerul sãu din regiune, compania Enka Insaat ve
Sanayi A.S din Turcia.
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Planul Urbanistic General
Cluj-Napoca
tente – fazã aflatã în desfãºurare
- Studiile de fundamentare
- Diagnoza
Faza 2 Conceptul de dezvoltare
Faza 3 Zonificarea teritorialã
Faza 4 Regulamentul Local de
Urbanism
Faza 5 Avizarea ºi aprobarea PUG
SCHIÞA 1, 2

LINII DIRECTOARE
ALE DEZVOLTÃRII
z Relaþii teritoriale – zona metropolitanã
z Dezvoltare economicã ºi investiþii
z Locuire:
- gestionarea urbanizãrii terenurilor din intravilan
- valorificarea oportunitãþilor de
locuinþe în zone urbane edificate
- reabilitarea ansamblurilor de
locuit de mare densitate
z Mobilitate
z Centrul istoric ºi centrul funcþional
z Instituþii publice ºi de interes
public
z Spaþii verzi, probleme ecologice
ºi peisaj urban
z Infrastructura ca politicã urbanã
EVALUAREA PLANULUI
URBANISTIC
GENERAL EXISTENT
I. Premise de dezvoltare nevalidate
în timp
- dezvoltarea sectorului industrial
- o creºtere mult mai lentã a
învãþãmântului universitar
- o evoluþie mai lentã a mutaþiilor
în ceea ce priveºte ponderea sectoarelor secundar ºi terþiar ºi în consecinþã a structurii ocupaþionale
- o evoluþie demograficã diferitã
- relaþii în teritoriu limitate la
culoarul (urbanizat) Gilãu – Apahida ºi
corelare cu polul Turda – Câmpia
Turzii (iraþional).
II. Deficienþe de planificare urbanã
- extinderea exageratã a intravilanului, necorelatã cu dezvoltarea prognozatã
- zonare funcþionalã uneori neadecvatã
- lipsa unui concept de trafic solid
- susþinerea insuficientã a dezvoltãrii centrului pe culoarului
Someºului prin reglementãri ºi politici
urbane
- nu se trateazã ºi reglementeazã
suficient reþeaua instituþiilor publice ºi
de interes public.

sistematicã a terenurilor nou introduse
în intravilan,
- restructurarea unor teritorii urbanizate (zonele industriale, culoarele
unor bulevarde existente)
- realizarea unor culoare majore de
trafic printr-un set de mãsuri cum ar fi
stimularea investiþiilor pe traseul acestora etc
IV. Regulament Local de Urbanism
- structurarea unitãþii teritoriale de
referinþã (UTR) e uneori inadecvatã
nevoilor de dezvoltare urbanã – în zonele
de restructurare ºi in teritoriile urbanizabile
- bun pentru teritoriile urbane
existente
- insuficient ºi uneori neadecvat
(vezi anacronic sau fantezist) pentru
zonele de urbanizare
- punctual, în noile “centre de
cartier” - CC profilul funcþional e vag
ºi nefundamentat - consecinþa a fost de
a utiliza aceste UTR pentru locuire cu
coeficienþi de randament maximi
Calendarul de realizare a noului
Plan Urbanistic General
Faza 1
- Analiza ºi evaluarea situaþiei exis-

III. Lipsa tehnicilor/politicilor de
implementare
- politici de urbanizare etapizatã ºi
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Factori de calitate pentru noul
PUG
 Existenþa unei strategii generale
ºi a strategiilor sectoriale de calitate;
 Temã pentru PUG care sã înglobeze cerinþe clare referitoare la
indicatorii de calitate propuºi pentru
calitatea vieþii;
 bazã de date de calitate, completã
ºi operabilã – suport cadastral, date
socio economice, date de mediu, arhiva instrumentelor de reglementare în
vigoare (PUZ) ºi a situaþiilor în care
acestea au produs efecte;
 Calitatea studiilor de fundamentare;
 Calitatea prelucrãrii datelor în
analiza situaþiei existente ºi crearea scenariilor de dezvoltare;
 Calitatea propunerilor de reglementare prin PUG, la nivel de strategie ºi la nivel de reglementãri de detaliu, instrumente de implementare eficiente;
 Calitatea consultãrii publice ºi
profesionale interinstituþionale;
 Calitatea interpretãrii ºi analizei
rezultatelor consultãrii publice;
 Calitatea comunicãrii ºi convergenþei viziunilor între elaboratorii
PUG ºi decidenþi, Consiliul local în
principal;
 Capacitatea de implementare
administrativã a PUG.
Ce îºi propune noul PUG ?
z Sã reflecte strategii clare referitoare la principalele caracteristici ale
dezvoltãrii urbane: expansiunea în teritoriu, densitãþile locuirii, mixajul
funcþional, conversia funcþionalã a
unor zone;

z Sã fie orientat spre reglementãri
care sã conducã la creºterea confortului
urban ºi a calitãþii vieþii;
z Sã aibã caracter corector al efectelor reglementãrilor anterioare;
z Sã anuleze acele reglementãri
(PUZ derogatorii) care nu au produs
efecte sau a cãror efecte pot fi limitate
prin noi reglementãri;

z Sã fie orientat spre reconsiderarea spaþiului public existent ºi producerea noilor spaþii publice în noile
dezvoltãri;
z Sã ofere soluþii ºi recomandãri
pentru amplasarea obiectivelor de
mare importanþã municipalã ºi regionalã;
z Sã amorseze cooperarea în utilizarea teritoriului zonei metropolitane;
z Sã ofere condiþii pentru negocierea favorabilã a marilor proiecte
urbane prin reglementãri;
z Sã ofere flexibilitatea necesarã
evoluþiei oportunitãþilor de dezvoltare
urbanã fãrã a conduce la derogãri care
sã dezechilibreze concepþia de ansamblu;
z Sã fie un instrument comprehensibil, uºor de înþeles atât de cãtre
dezvoltatori, public cât ºi uºor de aplicat de aparatul administrativ.
Probleme cheie
- Expansiunea urbanã
- Densitatea construitã a oraºului
- Dezvoltarea infrastructurii
- Conversiile de suprafeþe (brownfield)
- Calitatea locuirii
- Rezervele de terenuri
- Achiziþiile publice de terenuri
- Restricþii ale regimului de construire
- Planificarea multianualã
- Politicile locale de impozitare
- Cooperarea metropolitanã
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Hotãrâri de Consiliu Local

Cluj-Napoca
HOTÃRÂREA
nr. 435/2009
privind înfrãþirea
municipiului Cluj-Napoca cu
oraºul Viterbo din Italia

Art.1 Se aprobã înfrãþirea municipiului Cluj-Napoca cu oraºul Viterbo
din Italia.
Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Biroul
Relaþii ºi informaþii externe.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 21 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 436/2009
privind asocierea Consiliului
local al municipiului ClujNapoca cu S.C. SCFM
UNIVERSITATEA CLUJ S.A.
Art. 1. Se aprobã asocierea Consiliului local al municipiului ClujNapoca cu S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A., în vederea amenajãrii unei baze sportive la standarde
europene care sã cuprindã, în principal, teren de sport pentru seniori, centru sportiv pentru juniori doar pentru
clubul „Universitatea” ºi baza de
cazare pentru sportivi pe terenul proprietatea municipiului Cluj-Napoca,
situat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Alexandru Vaida Voevod f.n., în
suprafaþã de 27.800 m.p., înscris în
C.F. nr. 255105, nr. Cadastral 255105.
Art. 2. Obligaþiile pãrþilor:
2.1. S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. se obligã:
- sã nu schimbe destinaþia bazei
sportive;
- sã permitã practicarea sportului
de cãtre locuitorii municipiului,
potrivit programului ºi tarifelor stabilite;
- sã punã în funcþiune obiectivul
asocierii, în termen de 12 luni de la
data asocierii;
- sã nu închirieze unui alt agent
economic amplasamentul care face
obiectul asocierii fãrã acordul scris prealabil al executivului municipiului;
- sã nu cedeze, cesioneze sau sã
transfere unui alt agent economic
drepturile dobândite prin asociere, fãrã
acordul scris prealabil al Consiliului
local;
- sã nu înstrãineze, sã nu dezmembreze ºi sã nu demoleze construcþiile
viitoare, iar grevarea se va putea face cu
acordul scris prealabil al Consiliului
local;
- sã nu se asocieze cu alþi agenþi
economici în scopul exploatãrii
amplasamentului care face obiectul
asocierii fãrã acordul scris prealabil al
Consiliului local;
- sã suporte toate cheltuielile legate
de realizarea, exploatarea ºi întreþinerea
obiectivului asocierii;
- sã execute, pe cheltuialã proprie,
toate lucrãrile de reabilitare, întreþinere
ºi bunã funcþionare a bazei sportive pe
toatã durata asocierii;
- sã faciliteze intrarea studenþilor
cu o reducere de 50% din costul biletului, pe baza carnetului de student;
- sã nu denunþe unilateral contractul de asociere pe toata durata acestuia.
Totodatã, în situaþia în care contractul
de asociere se va rezilia din culpa S.C.
SCFM UNIVERSITATEA CLUJ
S.A., constatatã prin hotãrâre judecã-

toreascã definitivã ºi irevocabilã,
înainte de expirarea duratei sale, de 40
de ani, Consiliul local va deveni proprietarul construcþiilor ºi amenajãrilor
edificate pe teren pânã la acea datã.
2.2. CONSILIUL LOCAL se
obligã:
- sã punã la dispoziþia S.C. SCFM
UNIVERSITATEA CLUJ S.A. terenul
care face obiectul asocierii;
- sã nu transfere sau sã nu constituie în favoarea terþilor vreun drept real
sau de creanþã asupra terenului aportat
în asociere;
- sã faciliteze pentru S.C. SCFM
UNIVERSITATEA CLUJ S.A.
obþinerea tuturor autorizaþiilor necesare funcþionãrii bazei sportive, în
mãsura în care acestea sunt de competenþa Consiliului local;
- sã permitã S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A. încasarea
veniturilor obþinute din exploatarea
bazei sportive;
- sã nu denunþe unilateral contractul de asociere pe toatã durata contractului de asociere. Totodatã, în situaþia
în care, contractul de asociere se va
rezilia din culpa Consiliului local, constatatã prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivã ºi irevocabilã, înainte de
expirarea duratei sale, de 40 de ani,
S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ
S.A. va rãmâne proprietarul construcþiilor ºi amenajãrilor edificate pe
teren pânã la acea datã pe restul
perioadei rãmâse din durata de
asociere, urmând ca, la împlinirea termenului de 40 de ani, construcþiile
edificate pe teren sã treacã în proprietatea municipiului Cluj-Napoca;
- în situaþia în care Consiliul local,
pe parcursul derulãrii contractului de
asociere, decide vânzarea terenului (iar
legislaþia în vigoare permite acest
lucru), S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A., în calitate de titular al dreptului de proprietate al construcþiilor ce se vor ridica pe teren
(având în vedere scopul asocierii), va
beneficia de un drept de preempþiune
la achiziþionarea terenului. Preþul de
vânzare se va stabili pe baza unui
raport de evaluare, întocmit de un
evaluator autorizat conform legii,
aprobat de Consiliul local. S.C. SCFM
UNIVERSITATEA CLUJ S.A. va fi
notificatã în termen de 15 zile asupra
hotãrârii Consiliului local cu privire la
vânzarea terenului ºi îºi va exprima
opþiunea de cumpãrare în termen de
15 zile de la primirea notificãrii.
Art. 3. Durata asocierii este de 40
ani.
Art. 4. Orice modificare a contractului de asociere se va face numai cu
acordul scris al ambelor pãrþi consemnatã în act adiþional la contractul de
asociere.
Art. 5. În caz de fuziune, divizare,
dizolvare a S.C. SCFM UNIVERSITATEA CLUJ S.A., prezentul contract
înceteazã de drept ºi construcþiile ºi
amenajãrile edificate trec de drept în
proprietatea municipiului Cluj-Napoca. În caz de demarare a procedurilor de insolvenþã, contractul de
asociere înceteazã de drept, Consiliul
local urmând a se înscrie în masa creditorilor ºi cu valoarea folosinþei terenului în vederea trecerii în proprietate a
construcþiilor ºi amenajãrilor edificate.
Art. 6. La data încetãrii asocierii,
construcþiile ºi amenajarile edificate pe
terenul care face obiectul asocierii trec
în proprietatea municipiului ca rezultat al stingerii obligaþiei de platã a
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folosinþei terenului pe perioada asocierii.
Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Comunicare, relaþii publice, Direcþia
tehnicã, Directia Patrimoniul municipiului ºi evidenþa proprietãþii, Direcþia
urbanism ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 21 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 458/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la
obiectivul de investiþii
“modernizare centralã termicã la Colegiul Naþional
Pedagogic Gheorghe Lazãr“
Art. 1 Se aprobã indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investiþii “modernizare centralã termicã la Colegiul Naþional Pedagogic
Gheorghe Lazãr“, conform anexei care
face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

Anexa la hotãrârea nr.
458/2009 – caracteristicile
principale ºi indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de
investiþii “modernizare centralã
termicã la Colegiul Naþional
Pedagogic Gheorghe Lazãr“

TITULAR: Municipiul ClujNapoca
BENEFICIAR: Municipiul ClujNapoca
AMPLASAMENT: str. Al.Vaida
Voevod, nr. 55, municipiul ClujNapoca.
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Valoarea estimatã a
investiþiei este de 672.285,63 lei (fãrã
T.V.A.), din care C+M 275.532,86 lei
(fãrã T.V.A )
Soluþia presupune înlocuirea instalaþiilor ºi echipamentelor din centrala
termicã existentã, respectiv dezafectarea instalaþiilor ºi construcþiilor
existente din centrala termicã existentã
ºi reabilitarea clãdirii acesteia în vederea amplasãrii utilajelor ºi echipamentelor propuse.
Durata de realizare a investiþiei: 2
luni
Finanþarea investiþiei: din bugetul
local.

- în perioada aprilie-octombrie,
pânã la ora 20.00;
- în perioada noiembrie-martie,
pânã la ora 18.00, inclusiv în zilele de
sâmbãtã ºi duminicã ºi în timpul
vacanþelor ºcolare, în afara orelor de
curs.
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Comunicare ºi relaþii publice ºi
Direcþia Patrimoniului public ºi evidenþa proprietãþii.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 467/2009
privind eliberarea acordului
de funcþionare pentru
agenþii economici care
desfãºoarã activitãþi de
comerþ ºi servicii de piaþã,
inclusiv cele de alimentaþie
publicã, pe raza municipiului
Cluj-Napoca
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 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 agenþii economici ºi va
lua decizii în ceea ce priveºte emiterea
acordului de funcþionare.
Art. 3. Acordul de funcþionare se
va emite 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 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 func-

þioneazã mai mulþi agenþi economici,
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau asociaþii familiale, cu acelaºi obiect de activitate. În
acest caz, se va înregistra un singur
dosar cuprinzând autorizaþiile emise
de 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 si la serviciile de piaþã, inclusiv cele de alimentaþie publicã, prevãzute în anexa la Ordonanþa Guvernului nr. 99/2000 – republicatã au
urmãtoarele obligaþii:
1. sã înregistreze la Primãria municipiului Cluj-Napoca, înainte de
începerea activitãþii, documentaþia prevãzutã de lege în vederea obþinerii
acordului de funcþionare;
2. sã completeze documentaþia
înregistratã cu actele solicitate, în termenul stabilit;
3. 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 viza în conformitate cu
prevederile Legii nr. 343/17.07.2006
pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal;
4. sã ridice acordul de funcþionare
emis de Primãria municipiului ClujNapoca, în termen de 30 de zile de la
data la care s-a primit înºtiinþarea scrisã
cu decizia comisiei de aprobare a acordului de funcþionare, constituitã prin
dispoziþia primarului.
Art. 6. Nu se elibereazã acord de
funcþionare dacã:
1. se aduc prejudicii spaþiilor
aflate în incinta sau în apropierea
unor clãdiri de valoare arhitectonicã
deosebitã sau cu valoare de patrimoniu;
2. se aduc prejudicii vecinãtãþilor;
3. exerciþiul comercial se desfãºoarã în spaþii improvizate;
4. se încalcã dispoziþiile actelor
normative în vigoare;

HOTÃRÂREA
nr. 464/2009
privind accesul liber al
elevilor pe terenurile de
sport din incinta unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar de pe raza municipiului
Cluj-Napoca, amenajate de
Primãria Cluj-Napoca
Art. 1 Se aprobã accesul liber al
elevilor pe terenurile de sport din incinta
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
de pe raza municipiului Cluj-Napoca,
amenajate de Primãria municipiului
Cluj-Napoca, dupã urmãtorul program:
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5. acordul contravine planului general de dezvoltare urbanã ºi altor
restricþii stabilite de 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 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 diferenþe 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 aferentã anului 2009
pentru agenþii economici care
desfãºoarã activitãþi de alimentaþie
publicã este prevãzutã în hotãrârea nr.
414 din 21.10.2008.
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.
Art.11. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Patrimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii, Comisia de aprobare a
acordului de funcþionare ºi Direcþia
taxe ºi impozite locale.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA
nr. 468/2009
privind acordarea gratuitãþii
pe o linie pe mijloacele de
transport în comun pentru
ºomerii din municipiul
Cluj-Napoca
Art.1 Se aprobã acordarea gratuitãþii pe o linie pe mijloacele de transport în comun pentru ºomerii din
municipiul Cluj-Napoca, începând cu
data de 01.10.2009, care beneficiazã de
ajutor de ºomaj de pânã la 1.000 lei.
Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Economicã ºi Regia Autonomã de
Transport Urban de Cãlãtori ClujNapoca.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 457/2009
privind concesionarea, prin
încredintare directã, a
terenului situat în municipiul
Cluj-Napoca, zona Lomb, în
suprafaþã de 2.500 mp., în
favoarea Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Cluj
Art.1. Se aprobã concesionarea,
prin încredinþare directã, a terenului
situat în municipiul Cluj-Napoca,
zona Lomb, în suprafaþã de 2.500 mp.,
parte din terenul ce reprezintã cota de
33% ce revine municipiului, din suprafaþa totalã construibilã, aferentã
cartierului, conform P.U.Z., în favoarea Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Cluj, în vederea edificãrii
proiectului „Centrul de studii avansate, fundamentale ºi clinico-imagistice, pentru corelarea pe termen lung a
parametrilor de dezvoltare intrauterinã
cu statusul neuro-psiho-motor, pe parcursul dezvoltãrii pânã la vârsta adultã
(IMOGEN)”.
Art.2. Perioada concesionãrii este
de 49 ani, iar Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Cluj are dreptul de a face
investiþii asupra terenului aflat în concesiune, pe o perioadã de minim 10 ani
de la data depunerii cererii de
finanþare.
Art. 3. Taxa de concesionare se stabileºte la suma de 1 euro/mp.
Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Patrimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii, Direcþia economicã ºi
Serviciul juridic-contencios.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 457/2009
privind concesionarea, prin
încredinþare directã, a terenului
situat în municipiul Cluj-Napoca,
zona Lomb, în suprafaþã de
5.300 mp., în favoarea
Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Nord-Vest
Art.1. Se aprobã concesionarea,
prin încredinþare directã, a terenului
situat în municipiul Cluj-Napoca,
zona Lomb, în suprafaþã de 5.300 mp.,
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în favoarea Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Nord-Vest, în vederea construirii sediului agenþiei, din terenul ce
revine municipiului Cluj-Napoca, în
suprafaþã de 88 ha. la care se adaugã
suprafaþa de 14300 mp., identificatã în
P.U.Z. ca fiind parcelã cu UTR: CM2a
ºi E2, ce va face obiectul unui act
adiþional la actul constitutiv ºi contractul-cadru referitoare la cartierul Lomb.
Art.2. Perioada concesionãrii este
de 49 ani.
Art. 3. Taxa de concesionare se stabileºte la suma de 1 leu/mp.
Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Patrimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii, Direcþia Economicã ºi
Serviciul juridic-contencios.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 19 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 477/2009
privind concesionarea, prin
încredinþare directã, a
terenului situat în municipiul
Cluj-Napoca, zona Lomb, în
suprafaþã de 6.500 mp., în
favoarea Institutului
Naþional de CercetareDezvoltare în Construcþii ºi
Economia Construcþiilor Bucureºti
Art.1. Se aprobã concesionarea,
prin încredinþare directã, a terenului
situat în municipiul Cluj-Napoca,
zona Lomb, în suprafaþã de 6.500 mp.,
în favoarea Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare în Construcþii ºi
Economia Construcþiilor – Bucureºti,
în vederea realizãrii unei infrastructuri
de cercetare-dezvoltare în domeniul
materialelor ºi tehnologiilor inovative
de construcþii cu denumirea “Centrul
Naþional de Tehnologii Emergente
pentru Materiale de Construcþii
Sustenabile (TEMSCO) în cadrul
INCERC”, din terenul ce revine
municipiului Cluj-Napoca, în suprafaþã de 88 ha. la care se adaugã
suprafaþa de 14300 mp., identificatã în

P.U.Z. ca fiind parcela cu UTR: CM2a
ºi E2, ce va face obiectul unui act
adiþional la actul constitutiv ºi contractul-cadru referitoare la cartierul Lomb.
Art.2. Perioada concesionãrii este
de 49 ani.
Art. 3. Taxa de concesionare se stabileºte la suma de 1 euro/mp.
Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
Patrimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii, Direcþia Economicã ºi
Serviciul juridic-contencios.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 21 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 473/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii
“Sistem informatic integrat
pentru servicii online oferite
în municipiul Cluj-Napoca”
Art.1. Se aprobã indicatorii tehnico
economici ai obiectivului de investiþii
din cadrul proiectului “Sistem informatic integrat pentru servicii online
oferite în municipiul Cluj-Napoca” ce
va fi depus în cadrul Programului
Operaþional Sectorial Creºterea
Competitivitãþii Economice, Axa prioritarã 3, Domeniul de intervenþie 3.2,
indicatori tehnico-economici prevãzuþi în anexa ce constituie parte integrantã a prezentei hotãrâri.
Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Serviciul
Strategii de informatizare.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 voturi

Anexa la hotãrârea nr. 473 din
22 octombrie 2009 –
Caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiþii “Sistem
informatic integrat pentru servicii online oferite în Municipiul
Cluj-Napoca”

Situaþie existentã:
Pe partea de servere, Primãria dispune de 4 servere achiziþionate în
ultimul an:
- Server cluster aplicaþie - 2 buc.
- Server aplicaþie managementul
documentelor
- Server active directory folosit
pentru autentificarea în reþea a personalului primãriei.
Mai existã 2 servere Supermicro
uzate moral care au fost propuse pentru casare.
SO-ul folosit pe servere este
WIN2K3 server.
În primãrie funcþioneazã circa 500
de calculatoare desktop (majoritatea
produse de furnizori recunoscuþi precum HP-Compaq, Fujitsu-Siemens)
din care circa 400 au fost achiziþionate
în perioada 2004-2008. SO folosit pe
desktopuri este WIN XP. Computerele
existente pot fi utilizate într-un sistem
informatic integrat nefiind necesarã
achiziþionarea de computere noi care
sã le înlocuiascã complet (ani de fabricaþie: 1997 – 2008). Configuraþia acestora este urmãtoarea (HDD, memorie,
procesor):
•HDD – de la 20 Gb la 80 Gb
•memorie – de la 128 Mb la 1 Gb
•procesor - AMD850 MHz, Celleron 2 GHz (producãtori autohtoni),
P4 3,2 GHz (100 buc) (Fujitsu), P4
Dual Core 1,86 GHz (350 buc)
(HP)
În cadrul primãriei existã circa 50
de imprimante din care de reþea 5
bucãþi. Acestea vor fi folosite ºi în continuare.
Infrastructura fizicã IT se bazeazã
pe o reþea structuratã voce-date cu
acces la internet printr-o legaturã de
mare vitezã (>1MB) prin intermediul
furnizorului UPC.
Serviciul de email este disponibil
pentru oricare din angajaþi. Accesul la
internet se face de angajaþii primãriei
pe baza unui username ºi a unei parole.
Serverul de email este configurat pe un
calculator Fujitsu-Siemens ºi foloseºte
ca SO Fedora6 (Linux).
Primãria beneficiazã de un contract de licenþiere Microsoft Open
pentru un numãr de 200 Microsoft
Office ºi clienþi server. Sistemele de
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operare desktop sunt licenþiate în
regim OEM.
Aplicaþiile utilizate în Primãria
Mun. Cluj-Napoca folosesc ca bazã de
date SQL ºi alte db-uri dupã cum
urmeazã: TABEL 1
Varianta constructivã propusã:
Se impune realizarea unui sistem
centralizat de gestiune a relaþiilor cu
cetãþenii de tip e-administraþie care sã
sprijine activitãþile tuturor entitãþilor/departamentelor din cadrul Primãriei ºi în acelaºi timp sã faciliteze
accesul cetãþenilor la serviciile publice.
Acþiunile care se vor întreprinde sunt:
achiziþia de echipamente, implementarea structurii IT necesare (reþea,
servicii de reþea), implementarea unui
SII conform specificaþiilor. Se vor dezvolta minim 3 servicii online, cu posibilitatea creºterii numãrului acestora în
viitor. Principalele arii funcþionale care
vor fi oferite sunt: gestiunea informaþiilor despre cetãþeni, centrul unificat de
interacþie cu cetãþenii, gestiunea serviciilor ºi cazurilor, portalul cetãþeanului, tablou de bord. Sistemul va putea
oferi suport informatic pentru urmãtoarele activitãþi ale primãriei: servicii
sociale, stare civilã, protecþia copilului,
autorizaþii ºi licenþe de orice tip (comerciale, construcþii, parcãri), întreþinere bunuri publice, siguranþa cetãþeanului, vehicule abandonate, programãri audienþe.
În acest sens, este necesarã continuarea dezvoltãrii sistemului atât din
punct de vedere hard, cât ºi soft, precum ºi asigurarea spaþiilor optime pentru echipamentele informatice care
compun sistemul. Pentru acestea vor
trebui achiziþionate:
1 Server Autentificare/Servicii director
1 Server Email
1 Server baze de date/cluster 2
noduri
1 Storage+SAN
2 Servere aplicaþii SII
2 Servere web
1 Server arhivã electronicã
2 UPS
1 Accesorii rack KVM+TFT
1 Soluþie de back up
1 Switch Servere
2 loadbalancer
1 Firewall
Specificaþiile tehnice pentru fiecare
din cele de mai sus sunt precizate în
conþinutul studiului de fezabilitate.
Studiul de fezabilitate stã la baza
unei cereri de finanþare pentru atra-

gerea de fonduri nerambursabile din
Programul Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii Economice,
Axa 3.
Devizul general estimativ al investiþiei: TABEL 2, TABEL 3

HOTÃRÂREA
nr. 474/2009
privind aprobarea proiectului ºi a bugetului pentru
proiectul „Sistem informatic
integrat pentru servicii
online oferite în municipiul
Cluj-Napoca”, în vederea
atragerii de fonduri nerambursabile din Programul
Operaþional Sectorial
Creºterea competitivitãþii
economice, axa prioritarã 3:
„Tehnologia informaþiei ºi
comunicaþiilor pentru sectoarele privat ºi public”,
domeniul major de intervenþie: „Dezvoltarea ºi
creºterea eficienþei serviciilor publice electronice”,
operaþiunea 1: Susþinerea
implementãrii de soluþii de
e-guvernare ºi asigurarea
conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar
Art. 1. Se aprobã proiectul „Sistem
informatic integrat pentru servicii
online oferite în municipiul ClujNapoca”, depus de municipiul ClujNapoca, în calitate de solicitant.
Art. 2. Se aprobã bugetul în valoare
totalã de 6.678.572 lei, din care
5.500.000 lei reprezintã suma solicitatã
din cadrul programului, 112.245 lei
reprezintã cofinanþarea de la bugetul
local al municipiului Cluj-Napoca la
cheltuielile eligibile ºi 1.066.327 lei
reprezintã valoarea TVA, cheltuialã
neeligibilã.
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Biroul
Strategie ºi dezvoltare localã, evaluare
proiecte, Serviciul Strategii de
informatizare ºi Direcþia economicã.
Hotãrârea a fost adoptatã
cu 21 voturi

HOTÃRÂREA
nr. 475/2009
privind preluarea cinematografelor Dacia, Favorit,
Mãrãºti ºi Victoria din
domeniul privat al statului
ºi din administrarea
R.A.D.E.F. “Romaniafilm”
Bucureºti, în domeniul public
al municipiului Cluj-Napoca
ºi în administrarea
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
Art.1. Se aprobã preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Mãrãºti ºi
Victoria, din domeniul privat al statului ºi
din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm” Bucureºti, în domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca ºi în administrarea Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca, dupã cum urmeazã:
- Cinematograful DACIA: Sala de
spectacol cinematografic situatã în
municipiul Cluj-Napoca, str. Primãverii fn.
ºi terenul aferent în suprafaþã de 1065 mp,
conform Protocolului de predare-primire
nr. 200661/12.10.2009;
- Cinematograful FAVORIT: Sala de
spectacol cinematografic situatã în
municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46, ºi terenul aferent, în suprafaþa de 120 mp,
înscrise în CF 6203 Cluj, nr. topo. 9931/I,
CF colectivã nr. 8297, cu pãrþi indivize
comune de 58/152-a parte ºi în CF nr.
128599, nr. topo 9930/1/XXX, CF colectivã
nr. 128598, cu pãrþi indivize comune de
2,20%, conform Protocolului de predareprimire nr. 200656/12.10.2009;
- Cinematograful MÃRÃªTI: Sala de
spectacol cinematografic, situatã în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu fn.
ºi terenul aferent în suprafaþã de 1100 mp,
conform Protocolului de predare-primire
nr. 200650/12.10.2009;
- Cinematograful VICTORIA: Sala de
spectacol cinematografic, situatã în municipiul Cluj-Napoca, bd. Eroilor nr. 51 ºi
terenul aferent în suprafaþã de 140 mp,
înscrise în CF nr. 155962, nr. topo 48/I,
conform Protocolului de predare-primire
nr. 200669/12.10.2009.
Art. 2. Se însuºesc protocoalele de
predare-primire ale cinematografelor
Dacia, Favorit, Mãrãºti ºi Victoria, care constituie anexele 1 – 4 ºi fac parte integrantã
din prezenta hotãrâre.

Art. 3. Bunurile mobile cuprinse în
inventarul sãlilor de cinematograf se preiau
în proprietatea privatã a municipiului ClujNapoca ºi în administrarea consiliului local,
conform anxelor 5 – 8, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Activul ºi pasivul fiecãrei sãli de cinematograf se preiau în administrarea CL.
Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Patrimoniul municipiului ºi evidenþa proprietãþii.
Hotãrârea a fost adoptatã cu 21 voturi

TABEL 1

TABEL 2

TABEL 3
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Ordonanþã prezidenþialã
pentru verificarea unei proprietãþi

Primãria Cluj-Napoca a solicitat
ordonanþã prezidenþialã pentru intrarea pe proprietatea doamnei Gisela P.,
de pe strada Viile Nãdãºel nr. 29, unde
sunt crescuþi peste 80 de câini.
Situaþia a fost semnalatã în mai
multe rânduri de vecini, ca urmare a
disconfortului creat de numãrul mare
de câini, de zomotul fãcut de aceºtia ºi
de pericolul pe care îl reprezintã ca
urmare a faptului cã împrejmuirea
curþii le permite accesul pe domeniul
public.
În urma somaþiilor date de Poliþia
Comunitarã, proprietara imobilului a
refuzat sã coopereze, motiv pentru

care s-a solicitat ordonanþã prezidenþialã.
La acþiunea de verificare au participat inspectori din cadrul Serviciului
control protecþia mediului ºi igienizare
din cadrul Poliþiei comunitare, inspectori din cadrul Autoritãþii de sãnãtate
publicã, din cadrul Autoritãþii sanitar
veterinare ºi siguranþa alimentelor,
Centrul de ecarisaj RADP, Poliþie,
Jandarmerie.
În urma verificãrilor pe proprietate, s-au constatat urmãtoarele:
z Prezenþa a peste 80 de câini de
toate vârstele – de la pui de câteva zile
la pui de câteva luni ºi adulþi, femele

gestante, pui subnutriþi ºi adulþi cu
pete de sânge pe ei;
z În condiþiile în care animalele
sunt necastrate, în scurt timp populaþia
caninã se va dubla;
z Starea de curãþenie a adãposturilor ºi a curþii este necorespunzãtoare;
z Animalele sunt crescute ºi hrãnite în comun, pe toatã suprafaþa
curþii, în cantitãþi insuficiente (doar
trei vase);
z Vasele cu apã sunt neigienizate;
z Împrejmuirea proprietãþii este
necorespunzãtoare, permiþând ieºirea
câinilor în drumul public ºi pe pro-

prietãþile vecine, ceea ce reprezintã un
real pericol pentru cetãþeni.
În urma celor constatate, s-au dispus urmãtoarele mãsuri:
Proprietara va fi invitatã la Autoritatea sanitar veterinarã pentru verificãri
specifice, carnete de sãnãtate, vaccinuri
obligatorii etc.
Igienizarea de îndatã a curþii ºi a
adãposturilor ºi menþinerea în permanenþã a curãþeniei;
Reducerea numãrului de animale
în vederea asigurãrii condiþiilor decente de trai, iar vecinii sã nu mai fie deranjaþi prin zgomot, lãtraturi , mirosuri
etc.

Împrejmuirea curþii astfel încât
animalele sã nu mai poatã ieºi pe
domeniul public sau pe proprietãþile
vecine.
Inspectorii poliþiei comunitare au
încheiat proces verbal de constatare a
contravenþiei în baza Legii 61/1991
rep., amenda de la 100 la 500 lei, pentru pericolul prezentat pentru persoane de animalele lãsate în libertate, ºi
amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru
neîntreþinerea curãþeniei pe terenul pe
care îl deþine în baza HCL 191/2009.
În caz de neconformare la mãsurile
dispuse, Primãria se va adresa instanþelor de judecatã.

Buna gospodãrire a oraºului – noi reglementãri
Primãria Cluj-Napoca a obþinut
aprobarea Consiliului local pentru
completarea HCL 191/2009, privind
buna gospodãrire a oraºului, cu o serie
de noi prevederi, ca urmare a constatãrilor din teren.
Astfel,
Poliþia Comunitarã va putea sancþiona faptele sãvârºite cu încãlcarea
normelor privind asigurarea unui ambient civilizat, de cãtre instituþii publice,
agenþi economici, ºi persoane fizice ºi
juridice, nu numai pe domeniul public,
ci ºi pe domeniul privat, respectiv:
z neîntreþinerea curãþeniei;
z neasigurarea condiþiilor de igienã;
z lipsa recipienþilor de colectare a
deºeurilor;

z nedeþinerea contractului de evacuarea ritmicã a deºeurilor;
z deversarea de reziduuri lichide,
ape reziduale, uleiuri sau lubrifianþi;
z murdãrirea faþadelor ºi a statuilor;
z neîntreþinerea panourilor publicitare;
z folosirea necorespunzãtoare a
sistemelor de încãlzire ºi evacuare a
fumului în zonele de locuinþe;
z depozitarea de materiale, ambalaje, mãrfuri sau obiecte fãrã plata taxei
legale a suprafeþei.
Alte mãsuri dispuse prin HCL
505/2009 constau în:
- Sancþionarea cu amendã de la 500 lei
la 1.000 lei pentru întreþinerea, curãþarea

www.primariaclujnapoca.ro

sau spãlarea autovehiculelor pe spaþii
aparþinând domeniului public sau privat al
statului (trotuare, alei, platforme situate în
faþa garajelor, parcãri, carosabil, curþi interioare ale imobilelor de locuit, zone de
agrement, cursuri de ape, lacuri etc. );
- Sancþionarea cu amendã de la 500
lei la 1.000 lei pentru neîntreþinerea de
cãtre persoanele fizice ºi juridice în
perfectã stare de curãþenie a faþadelor,
geamurilor, vitrinelor ºi reclamelor
publicitare aparþinând imobilelor
deþinute sub orice formã ºi neamplasarea pe perioada neutilizãrii spaþiilor comerciale, de mash-uri cu imagini ale municipiului Cluj-Napoca aprobate de primãrie, în exteriorul geamurilor ºi vitrinelor.
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Clujul din cuvinte

MARIANA BOJAN

Oraºul mierlã
În burg e câteodatã cer galben ca gutuia
ªi-mi trec prin cerc vedenii cum nu trec nimãnuia
ªi nu-s nici omenoase ºi nu-s câineºti dorinþe
Da-mi vine sã fiu rege pe pumnul cu seminþe

În urmã cu douãzeci ºi opt de ani
scriam aceste orgolioase ºi mediocre
versuri, dintr-o preafericitã vârstã biologicã – vârsta la care am fraternizat cu
oraºul meu. Pe atunci Clujul mã îngãduia cu dulceaþa unui uncheº foarte de
treabã, iar eu ce-ar fi trebuit sã fac?...
Mi-am lepãdat panglicile de nylon,
mi-am tãiat codiþele anemice ºi am pus
mâna pe carte. Apoi mi s-a deschis o
uºã în dosul cãreia munceau o
mulþime de oameni serioºi, le-am spus
cã scriu poezii ºi m-au crezut, i-am
reîntâlnit mereu într-o cafenea, magnificã, pe atunci, pe acei întemeietori
de gingãºii ºi odoare lingvistice, pânã
când, rând pe rând, mulþi dintre ei au
trecut discret în Panteonul Literaturii
Române... Iar mie mi se pare ºi acum
cã sunt un copil care stã pe margine ºi
se minuneazã... ªi chiar aºa ºi este.
N-aº vrea sã idealizez Clujul, dar
dacã o voi face înseamnã cã sunt în
puterea lui, amãgitoare sau nu, dar
beneficã, dãtãtoare de sens ºi speranþã.
Ca om de artã ar trebui, poate, sã
vorbesc despre Clujul baroc sau despre
inspirata îngemãnare dintre stilurile
clasice ºi cel autohton sau, ºtiu eu,
despre inestimabile depozite de artã
din pântecul lui, dar acesta ar fi doar

Clujul vizibil. Eu aº încerca sã spun
ceva despre Clujul meu; Clujul subiectiv.
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Existã în lume oraºe falnice, sãrbãtoreºti, pãune; oraºe agresive, stridente, snoabe; oraºe bãtrânicioase,
surde, mãrginite ori oraºe tandre, vesele, dansatoare; oraºe-adolescent, oraºecopil, oraºe-materne. Dar aþi auzit vreodatã de Oraºul-mierlã?
Oraºului-mierlã îi auzi cântecul de
departe, chiar fãrã sã-l fi vãzut. Mai cu
seamã dimineaþa. Pe „cântãreaþã” n-o
zãreºti niciodatã desluºit, ci aºa ca o
pãrere, un salt scurt, cenuºiu, cu o
micã fulgerare portocalie. ªi cântecul
acesta împacã poate fãlnicia istoricã a
locului cu „speciile nevoiaºe ale
iubirii” într-un întreg armonios, lipsit
de stridenþe ori de contraste supãrãtoare. Cred cã trebuie sã desluºesc ce
înþeleg eu prin „speciile nevoiaºe ale
iubirii”. Ar fi vorba de un anume
microcosm, de o anume mãrginime a
fiinþei, de acele creaþiuni de regulã

neluate în seamã, clocotind de viaþã
anonimã, care alcãtuiesc plasma oraºului.
Tolerant pânã la Dumnezeu, oraºul
meu nu acceptã impostura ºi kitschul.
El te obligã sã-þi pui o hainã decentã ºi
sã adopþi un ton politicos. Periferia lui
are culoare ºi suflet. Iar eu fac parte
dintre fericiþii cãruia Clujul i-a oferit
ºansa unor mari prietenii. Voi evoca
doar douã dintre ele: prima îmi leagã
sufletul de unul din marii poeþi clujeni, prea devreme ºi prea nedrept dispãrut dintre noi, iar cea de-a doua
apariþie „speciilor nevoiaºe ale iubirii”.
Timidul, modestul, încãpãþânatul
citadin, anacronicul poet prin singularitatea caracterului sãu, Victor Felea,
purta inima oraºului într-o servietã
plinã-ochi de poeme, scrise de-a lungul unei rute zilnice de-a dreptul
sãrãcãcioase... rutã pe care la rându-mi
o strãbat prin hazard. Þin minte câteva
din bãtãile inimii acestui poet; ascultaþi! „Nu sunt puternic dar nici lipsit
de forþã / Mãnânc din farfuriile vieþii
numai câte puþin / îmi iau liber numai
cu bilet de voie / ªi grãbit mã întorc
mereu / în aceleaºi birouri întunecate
ºi reci / Ale administraþiei planetare /
Semnez o condicã de serviciu / ªi stau
rãbdãtor la ºedinþe prea lungi / Unde
schimbãm între noi / Lacãtele de argint
ale cuvintelor / Seara de obicei /
Particip la Jocurile Olimpice ale rãbdãrii / Unde câºtig numai medalii de
aur”.
Cel de-al doilea a fost un maidanez
bãtrân, foarte demn, care s-a aciuit pe
lângã blocurile complexului Minerva.
Un paznic cu inimã de catran i-a spart

capul cu o bâtã, o gospodinã l-a otrãvit.
Era o iarnã urâcioasã, duºmanã.
Sãptãmâni întregi i-am dus lapte cald,
antibiotice, polivitamine, l-am oblojit,
l-am mângâiat. El primea totul cu
demnitate, aproape cu indiferenþã, fãrã
sã se gudure, fãrã sã dea din coadã. Era
prea bãtrân pentru slugãrnicie. Într-o
zi, a dispãrut. S-a întors dupã douã
luni, castrat, bietul bãtrânel. A rezistat
cinci ierni îngrozitoare în faþa blocului,
pe ciment. Mã bucur cã a murit de
moartea lui.
Am povestit toate acestea în speranþa de a-mi desluºi mie ºi celor care
ar dori, poate, sã ºtie de ce realitatea
acestui loc drag zãmisleºte în mine o
contemplaþie suprarealã, când totul
pare atât de simplu, de direct? Poate cã
nu numai oraºele sunt creatoare ºi
purtãtoare de destine, ci la rându-i ºi omul poate fi purtãtor de oraºe. Vã amintiþi desenul lui Marc Chagall
„Omul care duce strada?”. ªi toate acestea în zori, pe un cântec de mierlã.

Clujul
din cuvinte
Clujul din cuvinte
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ZILELE CLUJ-NAPOCA ÎN ORAªUL PECS
CAPITALA CULTURALÃ EUROPEANÃ A ANULUI 2010

Primãria municipiului Cluj-Napoca a primit invitaþia municipalitãþii
din oraºul înfrãþit Pecs din Ungaria, de
a fi partenerã în promovarea ºi susþinerea evenimentelor culturale ºi
artistice ocazionate de evenimentul
desemnãrii municipiului Pecs drept

Capitalã Culturalã Europeanã în anul
2010.
“Municipalitatea din Pecs ºi-a exprimat interesul pentru o prezenþã clujeanã
cât mai consistentã în cadrul evenimentelor din anul 2010. În luna septembrie 2010 se vor organiza Zilele Cluj-

Napoca în Capitala Culturalã Europeanã
Pecs, precum ºi zilele Pecs-ului la ClujNapoca. De asemenea, instituþiile de culturã clujene ºi asociaþiile culturale îºi pot
depune candidatura pentru a participa la
diverse manifestãri” a declarat primarul
Sorin Apostu.

La rândul sau, municipalitatea din
Pecs doreºte sã promoveze evenimentele din 2010 prin înfiinþarea unor standuri în oraº ºi prin prezentarea unor
spoturi publicitare în cadrul festivalurilor organizate la Cluj-Napoca – cum
ar fi TIFF.

Evenimente Pécs - Capitalã Culturalã Europeanã 2010
z Pécs 2010 Capitala Culturalã Europeanã
info@pecs2010.hu
z Pécs2010 Centru de Management
H/7621 Pécs, Maria Str. 9
tel: (+36) 72/514-801
fax: (+36) 72/522-949
www.pecs2010.hu
z Religii în Africa- Sistemele de Credinþã
Africane – 20 martie
Organizator: IDResearch Kutalási és Képzési
SRL.
www.idresearch.hu
z Sacrament Sfant -Concert London
Baroque and Julia Gooding – 23 martie - 19:00 –
Sala Bartók
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
zMuzica Lumii Pierdute – 25 martie – 19:30
Sala Mare a Facultãþii de Medicinã, Universitatea
Pécs (Pote Aula)
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Borges: Evanghelia dupã Marcu - 2-3
aprilie, 27-28 aprilie
Organizator: Fundaþia Atelierul de Teatru
Alternativ, Universitatea de Teatru Janus
www.jesz.pte.hu
z Oraºul Instrumentelor– 3 aprilie – 10
octombrie
Organizator: Dioceza din Pécs
www.pecs.egyhazmegye.hu
z Dedicatio Ecclesiae – 3 aprilie - 19:00Muzeul Catedralei
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z J. Haydn: Stabat Mater – 7 aprilie -19:30Basilica din Pécs
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Minuni Ornamentale de Paºte - 3 aprilie 11 septembrie
Organizator: Asociaþia pentru Educaþie Publicã Nikolaus Lenau, Colecþia de Picturã pe Ouã
www.lenau.fw.hu
z Davor Bobic: Oratoriul Isaia – Concert de
Paºte – 18 aprilie – Basilica din Pécs
Organizator: Orchestra Filarmonica, Pécs
www.pfz.hu
z Conferinþa de Istoria Bisericii - 21 aprilie
www.pecs.egyhazmegye.hu
z Serile Muzicale Püspökvár – 1 mai-30
Septembrie
www.pecs.egyhazmegye.hu
zMister fãrã Margini – din 13 mai – lunar tot
timpul anului
Organizator: Fundaþia OPUS
z Zilele Peter-Paul – 27-29 iunie
Organizator: Episcopia Pécs
www.pecs.egyhazmegye.hu
z Poem Dramatic T.S.Eliot “Crimã în
Catedrala” – sfârºitul lunii august 2009 - Basilica
din Pécs
Organizator: Teatrul Trei din Pécs
www.pecsiharmadikszinhaz.hu
z Zilele Sfântului Stefan 20-23 august
www.pecs.egyhazmegye.hu
z Convenþia Taizé din Pécs – 23-25
octombrie
www.pecs.egyhazmegye.hu
z Festivalul Primãverii din Pécs – 15 martie 7 aprilie
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu; www.pecsitavaszifesztival.hu
z A 3-a ediþie Internaþionalã a Weekend-ului
dedicat Jazz-ului – 20-21 martie
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z A 17-a ediþie a Sãptãmânii Francofoniei –
16-21 martie
Organizator: Alliance Française de Pécs
pecs@af.org.hu
www.af.org.hu

z A 20-a ediþie a Festivalului de Teatru
Francez French - 19-22 martie
Organizator: Fundaþia pentru Teatrul
Studenþesc în Limba Francezã
vataienator@gmail.com
z Atelierele Bartók ºi Kodály cu Corurile din
Pécs – 3-5 aprilie
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Festivalul Naþional Studenþesc de Teatru –
16-19 aprilie
Organizator: Casa Tineretului din cadrul
Centrului de Tineret din Pécs, Asociaþia Culturalã
Apollo
www.ihpecs.hu
z Zilele Universitãþii Pécs 2009 – 22-25
aprilie
Organizator: Uniunea Studenþilor Universitãþii din Pécs
www.pecsiegyeteminapok.hu
z A 10-a ediþie a Festivalului de Film al
Elevilor din Pécs – 24-25 aprilie
Organizator: Casa Tineretului din cadrul
Centrului de Tineret din Pécs, Fundaþia pentru o
Educaþie Vizualã
www.diakfilmfesztival.hu
z A 3-a ediþie a Festivalului Internaþional de
Reggae Batta Dem 2009 din Pécs – 1-2 mai
Organizator:
Asociaþia
Culturalã
Intermaghiarã, Casa Tineretului din cadrul
Centrului de Tineret din Pécs
www.myspace.com/battadem
zA 10-a ediþie a Sãptãmânii Ibero-Americane
– 4-8 mai
Organizator: Centrul Ibero-American din
Pécs
www.pte.hu
z Festivalul Literaturii din Pécs – 12-15 mai
Organizator: Casa de Artã ºi Literaturã din
Pécs, Fundaþia Jelenkor
www.pmh.hu
z Festivalul ºi Simpozionul Filmului
Stiintifico-Fantastic Plan 2009 – 14-16 mai
Organizator:
Uniunea
Studenþilor
Universitãþii din Pécs
www.plan9.hu
z Zilele Folk din Pécs – Festivalul
Internaþional de Muzicã Folk -28-30 mai
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z A 21-a editie a Competiþiei Internaþionale
de Cor de Camerã ºi a Simpozionului Muzicii
Sacre Pécs – 28 mai -1 iunie
Organizator:
Asociaþia
Centrului
Educaþionaliºtilor
www.civilhaz-pecs.hu/korusverseny
z Întrevederea Synoptic 2009 Arta
Audiovizualã - 15-20 iunie
Organizator: Asociaþia Culturalã SosemArt
www.sosemart.hu
z A 9-a ediþie a Festivalului Naþional de
Teatru Poszt din Pécs – 4-13 iunie
Organizator: Festivalul Naþional de Teatru din
Pécs
www.poszt.hu
z Festivalul de Promenadã – 13-21 iunie
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.setaterfesztival.hu
z Festivalul în aer liber la Pécs: 13 iunie-1
august
www.pecsiszabadterijatekok.hu
zA 3-a ediþie a Festivalului de Muzicã Folk ºi
Film ºi al Tradiþiilor Muzicale: 26-27 iunie
Organizator: Centrul de Tineret din Pécs
www.folkandroll.hu
z Pécs -Ars Geometrica, a 3-a Convenþie
Internaþionalã ºi ateliere tematice transfrontaliere în
domeniul artei ºi al ºtiintei: 18-21 iunie
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu/en/page2009
z Festivalul de Muzicã Rock: 6-12 iulie
Organizator: Fundatia R.R.M.
www.rockmaraton.hu
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z Sãptãmâna Culturalã Internaþionala din
Pécs: 18-26 iulie
Organizator: Fundaþia SIEN
www.icwip.hu
z Operalia – Competiþia Internaþionalã de
Operã :25 iulie- 1 august
www.operalia.org
z Festival cu Specific Mediteranean: 20-22
august
Organizator: Centrul de Tineret din Pécs
www.ihpecs.hu
z A 3-a ediþie a Festivalului de Muzicã
Religioasã: 6-13 septembrie
Organizator: Saeculum XXI Bt.
Tel. 72/325-064
z Contactul cu Jazz-ul: 11-13 septembrie
Organizator: Centrul de Tineret din Pécs
www.ihpecs.hu
z Festivalul Tradiþiilor – Zilele Oraºului Pécs:
17-27 septembrie
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.oroksegfesztival.hu
zFestivalul Internaþional de Dans al Oraºului
Pécs: 22-27 septembrie
Organizator: Fundaþia Ballet a oraºului Pécs
www.phtt.pecsibalett.hu
z A 14-a ediþie a Festivalul European al
Vinului: 25-27 septembrie
Organizator: Corul vocal bãrbãtesc al oraºului
Pécs, Centrul Cultural Pécs
www.winesongfestival.hu
z Festivalul de Toamnã al Muzeelor: 1
octombrie – 15 noiembrie
Organizator: Consiliul de administraþie al
muzeelor din regiunea Baranya, Muzeul Janus
Pannonius
www.jpm.hu
z A 5-a ediþie a Festivalului Internaþional de
Film: 6-19 octombrie
Organizator: Filmünnep Kht., Pécs
www.moveast.hu; www.moveast.eu
z Osijek-Novi Sad – Pilonul de jazz: 16-17
octombrie
Organizator:Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Pasajul de est-vest 2009: 4-7 noiembrie
Festivalul Internaþional de Muzicã din Balcani
A 3-a ediþie a Festivalului Balcanic, Conferinþa
Interdisciplinarã
Organizator: Centrul Cultural Pécs, Grupul
de cercetare Sensus
www.keletnyugati.hu
z Ziua Culturalã Maghiarã: 22 ianuarie
www.pecsikult.hu
z A 10-a ediþie a Zilei Ghidului Turistic: 7
martie
Organizator: Centrul de informare turisticã al
regiunii Baranya, Ghidul naþional de turism al
companiilor non-profit, Centrul Cultural al
oraºului Pécs
www.pecsikult.hu
z Aºteptând Sãrbãtorile Pascale: 6-9 aprilie
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Ziua Internaþionalã a Muzeului: 17 mai
Organizator: Consiliul de administraþie al
muzeelor din regiunea Baranya
www.jpm.hu
z Aniversarea a 1000 de ani de existenþã a
meºteºugului în Bazinul Carpatin: 29 mai-1 iunie
Organizator: Centrul cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Zilele companiei Zsolany: 27 iunie ºi 19
septembrie
www.zsolany.hu
z Noaptea Muzeului: 27 iunie
Organizator:Consiliul de administraþie al
muzeelor din regiunea Baranya
www.jpm.hu
z Zilele tradiþiilor Europene 19-20 septembrie
www.oroksegnapok.hu
z Lucrãri-Muzicã-Fotografie: 1-3 octombrie

Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Zilele Britanice 12: October 9-16
Organizator: Organizaþia non-profit pentru
dezvoltarea relaþiilor englezo-ungare BaranyaChesire-Warrington
z Postul Craciunului: 6-22 decembrie
Organizator: Organizator evenimente din
cadrul Eparhiei
www.pecsiadvent.hu
z Magia Zilei Sfintei Lucia: 12-13 decembrie
Organizator:Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
zA 15-a ediþie a Zilei Winged Pig: 29 decembrie
Organizator: Teatrul de Pãpuºi Bobita
www.bobita.hu
z Festivalul Tigãnesc al Primãverii Baranya :
3-4 aprilie
Organizator: Asociaþia Culturalã ºi Educaþie
Publicã pentru Tigani
www.ckke.hu
z Rusaliile: 31 mai
Organizator: Societatea pentru Educaþie
Publicã Nikolaus Lenau
www.lenau.fw.hu
z Concertul de promenadã în centrul
oraºului: 7 iunie-30 august
Organizator Autoritatea localã germanã din
Pécs, Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Nopþile dansului popular în centrul
oraºului: 10 iunie -26 august
Organizator: Centrul Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
z Moºtenirile þiganilor: 2-6 iunie
Organizator: Centrul metodologic ºi social
pentru þigani
www.fund-pecs.sulinet.hu
z Ziua Croaþiei la Pécs: 19 iunie
Organizator: Clubul croat August Senoa din
cadrul Centrului Cultural Pécs
www.pecsikult.hu
zBun venit, stimaþi oaspeþi!-Ziua Croaþiei: 19
septembrie
Organizator: Societatea Culturalã Tanac
www.tanac.hu
z Teatrul Naþional Pécs
www.pnsz.hu
z Teatrul Trei Pécs
www.harmadikszinhaz.hu
z Teatrul Universitar Janus
www.Jesz.pte.hu
z Teatrul Croat din Pécs
www.horvatszinhaz.hu
z Teatrul de Pãpuºi Bobita
www.bobita.hu
z Compania Kereszthuzat: 18 ºi 25 mai
Director: Richard Buki
www.bukirichard.com
z Proiectul Basis – Sã umplem spaþiile goale!
– 16 iunie ºi 5-15 august
Organizator: Societatea teatralã “Spaþii goale”
http://urestertarsulat.blog.hu
z Turul Central European al Orchestrei
Laptoporchester din Berlin – 16 aprilie
Organizator: Asociaþia pentru Educaþie
Publicã “Nikolaus Lenau“
www.lenau.fw.hu
www.laptoporchester.de

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

Jurnalul municipal

Responsabil proiect:
Direcþia Comunicare ºi Relaþii Publice
Foto: Ion Petcu
Email:
jurnalulmunicipal@primariaclujnapoca.ro
Tiparul: Compania de Producþie Tipograficã

z Orchestra Filarmonicii Pannon – Concerte Pécs
Organizator: Orchestra Filarmonicii Pannon
din Pécs
www.pfz.hu
z Concerte sub egida Filarmonicii DélDunántúli Kht.
Organizator: Filarmonica Del-dunanatuli Kht.
www.filharmonia-dd.hu
z Al 35-lea Concert Aniversar Szélkiáltó – 9
noiembrie
www.szelkialto.hu
z Educaþia Art-Art: 19 februarie – 25 martie
Organizator: Galeria Parti, Scoala de Arta
Libera ANK Ferenc Martyn, Galeria Pécs,
Asociaþia artisticã Kozelites
www.pecsgallery.hu
z Expoziþia Fotograficã a Lumii Presei 2009,
8-29 aprilie
Organizator: Organizaþia non-guvernamentalã Heritage Pécs/Sopianae
www.pecsorokseg.hu
z Creaþie Contemporanã Tânãra Jeune
Création Européenne (JCE): 9-31 mai
Organizator: Fundaþia pentru Educaþia Artei
libere Ferenc Martyn -Pécs
www.fika.hu
z(In)Diferenþa – Expoziþie artisticã media internaþionala: 1-29 iulie, Phoenix Halle, Dortmund
Organizator: Hajnal Szolga
www.sosemart.hu
z Puterea Culorii – un alt ton: 3-6 iulie
Organizator: Facultatea de Arte Plastice,
Universitatea din Pécs
www.art.pte.hu
z Galeria Pécs
www.pecsgallery.hu
z Kisgaléria- Pécs (Mica galerie)
Organizator: Galeria Pécs si Atelierul pentru
Arte Vizuale
www.pecsgallery.hu
z Sala expoziþionalã Hattyúház
Organizator: Societatea Kozelites Muveszeti
www.kozelites.net
z Directoratul Muzeelor din comitatul
Baranya – Muzeul Janus Pannonius
www.jpm.hu
z Muzeele Moºtenirii Mondiale, Expoziþii
Permanente
www.pecsorokseg.hu
z Cele ªapte Arcuri sau Proiectul Septem
Artes liberales – programe pe tot parcursul anului
Organizator: Organizaþia neguvernamentalã
Heritage Pécs/Sopianae
www.pecsorokseg.hu
z La Pescuit în Orfu: 18-20 iunie
Organizator: Societatea “Pescuind in Orfu”
www.pfishingonorfu.hu
z Cea de a 7-a ediþie a Festivalului Internaþional de Muzicã Acusticã ºi Bluegrass: 31 iulie-2
august, Abaliget
Organizator: Consiliul Parohial Abaliget
www.hubma.hu
z Festivalul Devil’s Cauldron: 5-9 august
Organizator: Barka Kht.
www.ordogkatlan.hu
z Cea de-a Patra Ediþie a Convenþiei
Internaþionale de Muzicã Wind: 20-22 August
Organizator: Societatea Culturalã Non-Profit
în sprijinul Orchestrei Black Diamonds Wind
www.feketegyemant.hu
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