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Primăria garantează
un credit de 20 de milioane de euro
pentru 50 de autobuze și 7 tramvaie noi
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În ultimii ani parcul auto pentru
transportul în comun s-a înnoit cu
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15.624 de burse pentru elevii clujeni
La Cluj-Napoca, toți elevii care au media peste 8,50 primesc burse.

”Ne interesează performanța dumneavoastră, dragi elevi.
Mergeți la școală, învățați și veți putea astfel câștiga primii bani
din munca voastră! Din 2012 am făcut această schimbare în politica noastră de susținere e a învățământului preuniversitar clujean. Dacă până atunci, Primăria aloca o anumită sumă de bani
în fiecare semestru, iar numărul de burse era acordat având această limită (erau în jur de 10.000 de burse și o alocare de aprox. 7
milioane de lei) – așa cum se întâmplă în majoritatea orașelor din
România - din 2012 am decis să încurajăm performanța educațională prin acordarea de burse tuturor elevilor care învață. Așadar,
acum toți elevii care au media peste 8,50 primesc bursă la ClujNapoca. În ședința Consiliului Local din luna martie a fost aprobată
alocarea financiară pentru semestrul II - 15.624 de burse (aproximativ 11 milioane de lei)”, a explicat primarul Emil Boc.
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Elevii de la cursurile cu frecvență din
învățământul universitar de stat beneficiază de burse de merit, burse de performanță, burse de studiu și burse de ajutor social.
Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor sunt stabilite de către Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Știintifice.
Bursele se acordă în limita fondurilor
aprobate cu această destinație. Aceste burse se acordă pe perioada cursurilor școlare,inclusiv pe timpul susținerii evaluărilor
naționale, iar bursele de ajutor social se
acordă și pe perioada vacanțelor școlare în
anumite condiții.

Transport gratuit
Această politică este corelată cu cea
de-a doua, care ține de transportul gratuit
pentru elevi: fiecare elev clujean poate beneficia de transport gratuit la școală sau la
activități extra-școlare. Condiția este să fie
prezenți la aceste activități și de a nu avea
nota scazută la purtare.
Scopul este de a-i încuraja pe copii să
fie prinși în cât mai multe activități
educaționale.
”Sunt convins că această investiție în
copiii noștri ne va da rezultate pe termen
mediu și lung!”, a concluzionat primarul
Emil Boc.

www.primariaclujnapoca.ro
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Centura metropolitană a Clujului a devenit prioritate națională,
un proiect vital pentru descongestionarea traficului din oraș
La finalul lunii martie, Comisia de Transport din cadrul Parlamentul European
a efectuat o vizită la Cluj-Napoca.
Cu această ocazie, în prima parte a zilei, a
fost organizată o dezbatere în Sala de Sticlă
a Primăriei pe tema Planului de Mobilitate
Urbană al polului de creștere Cluj-Napoca.
În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate principalele propuneri de proiecte din
cadrul Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă Cluj-Napoca și Master-Planul
General de Transport al României, în context local, regional, național și european,
precum și modul în care aceste propuneri
de proiecte răspund nevoilor identificate
în cadrul acestor studii.
”În acest context, am primit confirmarea Ministerului Transportului - prin
Secretarul de stat, Dl. Marcel Boloș - că
eforturile municipalității din ultima perioadă privind includerea în Master-Planul
General de Transport al României a
Centurii metropolitane a Clujului s-au
concretizat.
Astfel, în acest moment centura este
inclusă în masterplan și va fi finanțată din
fondul de coeziune, în prima etapă de finanțare. Estimăm că pentru acest proiect
vom atrage 153 de milioane de euro. Sunt
peste 60.000 de mașini care intră zilnic în
Cluj-Napoca dinspre Florești. Această centură este vitală pentru descongestionarea
traficului unui oraș în plină dezvoltare
cum este Cluj-Napoca și va rezolva problema
accesibilității
la
Autostrada
Transilvania (A3)”, a explicat primarul
Emil Boc.
Punctul de plecare al centurii este nodul A3 de la Gilău, continuă paralel cu
DN1 prin Florești și iese la sensul giratoriu
de la Cora, traversează DN1 printr-un pod
urmând traseul Bucium - Făget - Selgros;
intersectează astfel drumul spre Turda și
ajunge la nodul de la Dezmir al centurii
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Vâlcele-Apahida. Primăria Cluj-Napoca va
realiza bretelele de legătură ale acestei centuri metropolitane cu orașul prin Mănăștur,
Zorilor și Gheorgheni.
”După eveniment am efectuat o vizită
pe teren alături de membrii Comisiei pentru a le prezenta o parte din proiectele de
infrastructură ale Clujului și modul în care
am utilizat fondurile europene pentru dezvoltarea municipiului. Le-am prezentat
proiectul
“Refacerea
infrastructurii
Orașului Comoară, modernizare căi de acces spre centrul istoric”, Parcul Central - un

proiect distins cu premiul de excelență, sistemul ClujBike, proiectul de ticketing pentru transportul în comun, proiectul de
modernizare a liniei de tramvai, precum și
două din proiecte majore de infrastructură
ale Clujului, respectiv Sala Polivalentă
Cluj-Napoca și Cluj Arena”, a mai arătat
primarul.
Municipiul Cluj-Napoca își consolidează astfel rolul strategic ca pol de creștere
al României, iar prezența Comisiei de
Transporturi din Parlamentul European la
Cluj confirmă acest fapt.

www.primariaclujnapoca.ro

Construcția unui drum cu două benzi pe sens, separator median, intersecții denivelate și acces integral controlat, de 14 km, între vestul orașului (DJ 107R în zona
Bucium) și estul orașului (DJ 105S est de Selgros), ocolindu-l prin sud.

www.primariaclujnapoca.ro
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Pasajele de pe Calea Florești
vor fi modernizate
Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările de modernizare a pasajelor subterane de pe
Calea Florești în vederea fluidizarii traficului din zonă.

Continuă lucrările de modernizare
pe Splaiul Independenței
Primăria municipiului Cluj-Napoca continuă în acest an lucrările de modernizare a
Splaiului Independenței, tronsonul cuprins între podul Napoca și str. George Coșbuc.

”În prezent ele se află într-o stare avansată de degradare și
vor fi modernizate prin efectuarea lucrărilor de salubrizare, zugrăvire, reparație scări, instalații electrice, utilități etc, iar într-o
etapă ulterioară se are în vedere amenajarea de scări rulante,
după rezolvarea în integralitate a problemelor juridice legate
de revendicările și procesele existente”, a explicat primarul
Emil Boc.
Pasajele pietonale subterane situate pe Calea Florești fac
posibilă traversarea la orice oră a șoselei intens circulate de autovehicule. Fiecare din cele două pasaje au câte 2 accese în subteran. Pasajele prezintă degradări ale finisajelor , ale placajelor,
pereților și mai ales ale pardoselilor și treptelor de acces, ale
parapetelor etc. Sistemul de iluminat este incomplet și prezintă
elemente ruginite și deformate, chiar lipsă .
Pentru redarea acestor pasaje traficului pietonal se execută
următoarele tipuri de lucrări de întreținere:
• refaceri de zidărie cărămidă
• placare spații cu tablă
• tencuieli pereți și tavane
• glet și zugrăveli lavabile
• repararea platformelor și a treptelor de acces.
Valoarea acestor lucrări se ridică la 164.540,78 lei fără TVA.

Desfășurarea lucrărilor presupune restricții de circulație pe
banda adiacentă spre Someșul Mic, fiind asigurată doar circulația
pe linia de tramvai.
Rugăm conducătorii auto să evite pe cât posibil zona, pentru a
nu se crea blocaje ale traficului.
Ca și traseu alternativ recomandăm Bd. 1 Decembrie 1918 Pod Garibaldi - str. Uzinei Electrice - aleea Stadion - str. G.Coșbuc
- Str. Card. Iuliu Hossu.
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Zona de lucrări este semnalizată cu indicatoare rutiere și balize
prin grija executantului lucrărilor de modernizare a străzii.
Lucrările fac parte din proiectul european “Modernizarea tramei stradale și acces la zona industrială - în municipiul ClujNapoca” , valoarea contractului de execuție al acestuia fiind de
53.092.092,2 lei.
Lucrările urmează să fie finalizate în luna iunie.
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Cluj-Napoca, în topul TripAdvisor
privind destinațiile turistice

Recunoaștere în presa internațională
Postul de ştiri CNN a recomandat România printre cele 16
destinaţii turistice ale anului 2016.
Printre motivele acestei alegeri se
numără: Delta Dunării, drumeţiile
în munţii Carpaţi sau castelul Bran
(legat de mitul lui Dracula). Clujul
este amintit pentru galeriile sale de
artă, fiind considerat un viitor centru artistic “fierbinte” (“hotly-tipped future art scene”).

Municipiul Cluj-Napoca se află pe podium în topul anual
întocmit de TripAdvisor, cel mai mare site de turism din lume,
în ceea ce privește cele mai bune destinații turistice din
România. Astfel, Cluj-Napoca se află pe locul al treilea în topul menționat, după orașele București și Brașov. Pe locurile
următoare se situează: Oradea, Sinaia, Târgu-Mureș,
Sighișoara, Iași, Sibiu și Timișoara.
În ceea ce privește clasamentul mondial, cele mai bune
destinații turistice în acest an sunt Londra, Istanbul și
Marakkesh.
Pe site-ul TripAdvisor, municipiul nostru este descris astfel: ”Cluj-Napoca este capitala neoficială a Transilvaniei și,
deși nu veți găsi aici vampiri, puteți explora castele, fortărețe,
grădini botanice, muzee și parcuri. Cluj-Napoca are o scenă
artistică plină de energie, care acoperă atât tradiționalul, cât și
modernul. Există o mulțime de posibilități de a vă bucura de
concerte clasice, spectacole teatrale, teatru de păpuși, muzică
din toate genurile, de la jazz la pop modern și electronică”.
TripAdvisor este cel mai mare site de călătorii din lume,
care le pune utilizatorilor la dispoziţie posibilitatea de a-şi planifica vacanţele online. TripAdvisor reuneşte cea mai mare
comunitate mondială de peste 260 de milioane de vizitatori
unici pe lună şi mai mult de 150 de milioane de recenzii pentru diversele locaţii postate şi promovate pe site.

USA Today a inclus Clujul
printre cele mai bune 10 destinații
din Europa recomandate tinerilor.
Potrivit prestigiosului cotidian
american, punctele forte ale oraşului sunt numărul mare de studenţi,
viaţa de noapte intensă, preţurile
mici (raportat la alte oraşe europene), festivaluri precum Untold,
faptul că suntem legaţi de principalele oraşe de pe continent prin
curse aeriene low cost. Clujul este
numit „capitala neoficială a
Transilvaniei”.
Lonely Planet, unul dintre cele
mai cunoscute ghiduri turistice la
nivel internaţional, a plasat
Transilvania pe primul loc în topul
destinațiilor turistice în 2016.
Clujul este amintit în ghid pentru
vitalitatea sa culturală, pentru faptul că este unul dintre oraşele care
stabilesc tendinţele în arta contemporană, pentru muzeele sale şi
pentru viaţa de noapte.

Reamintim că Parcul Central din Cluj-Napoca a primit
Certificatul de Excelenţă pentru anul 2014 din partea
TripAdvisor.
Parcul Central „Simion Bărnuţiu” a fost premiat cu
Certificatul de Excelenţă în urma declaraţiilor şi evaluării vizitatorilor site-ului www.tripadvisor.com. Această distincţie
este oferită numai obiectivelor turistice care se bucură în mod
constant de recenzii favorabile din partea călătorilor care optează pentru postarea opiniilor şi impresiilor de călătorie pe
site. Obiectivele turistice premiate cu astfel de certificate de
excelenţă se regăsesc peste tot în lume şi sunt promovate prioritar de către TripAdvisor.
Câştigarea acestei recunoaşteri pentru Parcul Central din
Cluj-Napoca ne onorează şi este o recompensă pentru întreaga echipă care a participat la procesul de reabilitare din fonduri nerambursabile europene a acestui ansamblu - monument
istoric. Le mulţumim tuturor vizitatorilor care s-au bucurat de
timpul petrecut în Parcul Central şi au exprimat opinii favorabile pentru această destinaţie turistică şi de relaxare.
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Celebrul tabloid britanic The
Sun recomandă oraşul universitar
Cluj-Napoca, cel mai mare oraș
din Transilvania, ca o destinaţie de
city break pentru viaţa de noapte şi
localurile sale, dar și pentru galeriile de artă, Fabrica de pensule sau
Muzeul de Istorie a Farmaciei.

www.primariaclujnapoca.ro
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Acces gratuit la transportul în comun
în municipiul Cluj-Napoca
Creșterea calității infrastructurii de
transport constituie o prioritate pentru municipalitate. Modernizarea parcului auto al
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca
SA este una dintre măsurile pe care Primăria
le implementează pentru a încuraja folosirea
transportului public de către un număr cât
mai mare de clujeni, în locul mașinilor
personale.
Pentru noi, clujenii, transportul în comun reprezintă o modalitate de a ne consolida comunitatea. Prin susţinerea acestui
serviciu esenţial, Primăria vine în întâmpinarea nevoilor locuitorilor şi asigură condiţii
optime de mobilitate pentru toată lumea.
Seniorii oraşului se pot deplasa în mod gratuit, iar elevii şi studenţii beneficiază de gratuităţi şi reduceri.
S-a menţinut gratuitatea pe mijloacele de
transport în comun pentru persoanele vârstnice, o măsură de care beneficiază peste
50.000 de clujeni care merită să fie respectaţi
după o viaţă de muncă. De asemenea, elevii
şi studenţii beneficiază de abonamente gratuite. În urma unei hotărâri aprobate de
Consiliul local pe 26 septembrie 2013, la iniţiativa primarului, studenţii beneficiază de

două linii gratuite pe mijloacele de transport
în comun din oraş, în loc de una, iar începând cu 1 martie 2014, elevii clujeni beneficiază de abonamente gratuite pentru două linii
de transport în comun pentru deplasarea la
şcoală sau activităţi extracurriculare. Toţi elevii care doresc beneficiază de 50% reducere
pe o a treia linie.
Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânaţelor şi
Colonia Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii
nedeplasabili cu dizabilităţi neuromotorii beneficiază de transport cu microbuze special
dotate pe trasee stabilite de comun acord de
municipalitate şi o serie de ONG-uri partenere. De asemenea, pe perioada şcolii, există
curse speciale pentru elevi cu plecări din cartiere spre zona centrală la orele 7.25 şi reîntoarcerea la orele 14.10.

Transportul public, în dezvoltare la
Cluj-Napoca
În ședința Consiliului local din luna aprilie, a fost aprobat proiectul privind pre-acordul de finanțare între Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD),
municipiul Cluj-Napoca și Compania de
Transport Public Cluj-Napoca.
Prin urmare, 50 de autobuze şi 7 tramvaie
ne propunem să cumpărăm anul acesta, cu
bani împrumutaţi de la BERD. Cei de la BERD
vor face o verificare amănunţită a CTP şi, dacă
ne vor acorda împrumutul, ne vor acorda şi
asistenţă de specialitate. Achiziţiile se vor putea
face mult mai repede, aşa încât la finalul anului
ar putea veni deja primele autobuze noi.
Împrumutul de la B.E.R.D. va fi de 20 de milioane de euro pe 10 ani, iar Primăria a acceptat
să fie garant pentru acest credit.

Locuințe pentru clujeni
în zona Borhanci
În 2015, în urma hotărârii Consiliului
local, municipalitatea a desfășurat o achiziţie publică pentru realizarea unui Plan
Urbanistic Zonal pentru parcelarea terenului din zona Borhanci. Astfel, după finalizarea etapelor necesare, aici urmează să fie
realizate dotările şi drumurile necesare
pentru un nou cartier în care clujenii vor
primi teren pentru locuinţe.
Studiul de oportunitate pentru demararea procedurilor în vederea realizării
acestui nou cartier de locuințe în municipiul Cluj-Napoca a fost aprobat în luna
martie, prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 88/2016. În total, este vorba despre
aproximativ 80 de hectare, unde Primăria

va concesiona teren pentru clujeni în vederea construirii de case după un model prestabilit. În plus, pe o parte a terenului din
aceeași zonă se vor construi locuințe sociale pentru cei care nu își permit să construiască locuințe în regim propriu.
”Pentru a atrage investitori în continuare în municipiu pentru ceea ce înseamnă
Cluj Innovation city, în Borhanci ne propunem realizarea unui cartier de locuințe
prin concesiunea parcelelor de teren de către cetățeni. Să fie din start fixate drumurile, aleile, trotuarele, grădinița, creșa, școala,
centrul de cartier astfel încât să nu mai
avem problemele pe care le-am avut în
unele zone ale orașului. Primăria va construi în continuare locuințe sociale, care

vor fi repartizate conform reglementărilor
stabilite de Consiliul Local. În perioada următoare se vor desfășura două activități
concomitente: pe de o parte se va elabora
Planul Urbanistic Zonal, care va delimita
foarte clar suprafețele și modul de delimitare în teren a viitoarelor locuințe și, de asemenea, vom lucra la regulamentul de
atribuire prin concesiune a parcelelor pentru clujeni. Acest lucru va dura câteva luni
de zile, iar apoi vom trece la cea de-a treia
etapă, cea a concesionării efective a parcelelor de teren. Ne așteptăm ca acest lucru să
se întâmple în toamna acestui an, iar practic de anul viitor să se poată derula procedurile de construcție a locuințelor pe baza
concesiunilor”, a detaliat primarul Emil Boc.

50 de autobuze noi au intrat în parcul auto al Companiei de Transport Public, din decembrie 2014 încoace. CTP a mai cumpărat 4 tramvaie, în 2011-2012 şi 10 autobuze second hand, în 2015-2016.
Din luna mai, la Cluj-Napoca vor sosi primele troleibuze din contractul cadru care prevede cumpărarea a 20 de vehicule cu captatoare de la Arad, contract care se întinde până în
iunie 2017. În acest an, CTP organizează şi o licitaţie pentru cumpărarea a cel puţin 10 autobuze electrice finanțate cu fonduri elvețiene.

Acces gratuit la mobilitate urbană pentru

19.797

21.243
studenți 48.131
elevi
pensionari
2.878
1.968
șomeri
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Peste 8,3 milioane de lei pentru evenimente
culturale și sociale
Asociațiile care desfășoară la Cluj-Napoca proiecte culturale, sociale, de tineret și sportive sunt susținute și anul acesta cu bani de la
bugetul local. Prima Hotărâre de Consiliu Local privind alocarea de sume pentru activități organizate de ONG-uri a fost aprobată în ședința din luna martie, a doua etapă de selecție a proiectelor fiind în desfășurare. Așadar, prin HCL nr. 124/11 martie 2016, s-a alocat
suma de 8 395 000 lei de la bugetul local pe anul 2016 pentru activităţi nonprofit de interes general ale asociaţiilor, cultelor şi fundaţiilor,
pentru proiecte regionale majore, proiecte locale, de tineret şi sportive. În continuare găsiți lista proiectelor regionale majore ce urmează
ce urmează să fie finanțate.
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Numele organizaţiei

Titlul proiectului

Uniunea Scriitorilor din România Filiala Cluj
Asociația Clujul Comoară - Kincses Kolozsvár
Egyesület
Asociația Culturală Eikon, Cluj-Napoca
ASC Cluj Raving Society
Asociația Fapte
Asociația Culturală Pro Transilvania
Asociația Cluj-Napoca 2021 – Capitală Culturală
Europeană
Asociația Festivalul de Film Transilvania
Asociația Student Plus
Asociația Conexio
Federația SHARE - Tineret@Cluj-Napoca 2016
Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul
Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania
Asociația Colectiv A
Fundația J.M.Keynes
Federația Fabrica de Pensule
Fundația Europeană pentru Cultură Urbană
TOTAL:

Scriitorul în cetate
Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a VII-a
Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția a IV-a
Festivalul de muzică electronică Delahoya 2016
Jazz in the park 2016
Opera Aperta 2016, Spectacole lirice și coregrafice în aer liber
Cluj-Napoca 2021 – Capitală Culturală Europeană – etapa finală a
competiției
Festivalul Internațional de Film Transilvania – ediția 15
TIMAF – Transylvania International Music and Arts Festival, ed. a VI-a
Întâlniri Internaționale de la Cluj, ediția a VI-a
Tineret@Cluj-Napoca 2016
Mărțișorul în lume
Scenă Urbană 2016
Festivalul Temps d’Images Cluj # 8 (teatru-dans-video)
Festivalul rock 2016 – We are Rocking The City, ediția a III-a
”Fabrica de Pensule – Centru de Artă și Cultură Contemporană 2016 ”
Festivalul Internațional de Film Comedy Cluj 2016

www.primariaclujnapoca.ro

Suma
alocată
60.000
360.000
130.000
40.000
180.000
350000
500.000
1.400.000
280.000
150.000
400.000
75.000
60.000
60.000
170.000
300.000
260.000
4.775.000
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4,5 milioane de lei de la bugetul local
pentru sportul clujean
Și în acest an, Primăria Cluj-Napoca sprijină sportul clujean prin alocarea de bani pentru structurile sportive care activează în municipiu. Într-o primă etapă, Consiliul Local a alocat suma de 4,5 milioane de lei unui număr de 37 de structuri sportive și pentru competiția Liga Liceelor Clujene la baschet masculin, fotbal masculin, volei feminin și volei masculin, cu participarea a 40 de unităţi de
învăţământ liceale, organizată de Primăria şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj, Asociaţia Judeţeană de Baschet, Asociaţia Judeţeană de Fotbal și Asociația Județeană de Volei . O a doua sesiune de selecție a proiectelor structurilor sportive din municipiu a fost deja lansată, urmând ca o nouă alocare să aibă loc în perioada următoare.
Sructuri sportive
CS Universitatea
CS Municipal
CSS Viitorul
CS LPS
CS Voinţa
CS Politehnica
CS CFR - popice
CS Transilvania sport horse
CS Gens
CS U-BT
CS Dumi Fitness
CS Transilva
CS Lamont - handicap
CS ,,Off Road Transylvania’’
CS Savu Racing
Clubul Sportiv ,,Danny Ungur’’
Clubul Sportiv ,,BMP Motorsport’’
CS ,,Lori Racing’’
Clubul Sportiv Motorhome Napoca
Rally Team
CS Aqua 01
CS F-T Răzvan
CS F-T Nord-Vest
CFF Clujana
CFF Olimpia-UT
CS Univers
Clubul Sp. ,,Taraxacum’’
Clubul Sportiv al surzilor ,,Tăcerea’’
CS ,,Delta Power’’
AJ Ciclism și Triatlon
AJ Atletism
CS Clujul pedalează
CS Runners
AJ Judo
Liga Liceelor Clujene
CS ,,BC Heroes’’
AJ Handbal
Clubul Sportiv de Fotbal ,,Juniorul’
Clubul Sportiv ,,Pro Squash’’
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Suma alocată
2.300.000
400.000
205.000
110.000
110.000
-100.000-calendar
-10.000-eveniment
85.000
-70.000 calendar
-15.000-eveniment
95.000
8.000
45.000
600.000
-520.000-calendar
-80.000-eveniment
8.000
6.000
40.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
20.000
-5.000-calendar
-15.000-eveniment
18.000
8.000
6.000
52.000
125000
7.000
2.000
5.000
2.000
5.000
7.000
50.000
82.000
70.000
64.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Total: 4.580.000 lei

www.primariaclujnapoca.ro

www.primariaclujnapoca.ro

17

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Zilele Clujului 2016

Premiul ”Rada Mihalcea pentru Tineri
Cercetători în Știință și Inginerie” - ediția a II-a
Primăria municipiului Cluj-Napoca,
împreună cu prof. Rada Flavia Mihalcea,
cetățean de onoare al municipiului, organizează cea de-a doua ediție a concursului
”Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători
în Știință și Inginerie”, care își propune recunoașterea tinerilor cercetători din domeniul științei și ingineriei care, prin
munca lor, au demonstrat excelență și au
adus contribuții extraordinare în domeniul lor de specialitate și societății.
Înscrierile se pot face până în data de
10 mai 2016, iar câștigătorii concursului
vor fi anuntați în 15 iunie. Câștigătorii
concursului vor primi câte o diplomă și o
sumă de bani, care vor fi înmânate în cadrul unei festivități organizate de către
Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu Prof. Rada Mihalcea, în cursul
lunii iulie.
Condiții de participare:
Se califică pentru candidatura la acest
premiu toți cei care lucrează în cercetare
într-un domeniu de știință sau inginerie, la
universități, institute de cercetare sau companii din întreaga țară. Candidații trebuie
să nu depășească vârsta de 35 de ani, împliniți până la data de 31 decembrie 2016
(inclusiv).
Se solicită nominalizări și autonominalizări care să conțină următoarele
documente:
– Scrisoare de nominalizare care să
sublinieze meritele candidatului și să demonstreze motivul pentru care candidatul
este potrivit pentru premiul “Tineri
Cercetători în Știință și Inginerie”
– Curriculum Vitae al candidatului.
– Trei scrisori de recomandare.
– O copie dupa buletinul de identitate
al candidatului.
La solicitarea comisiei de acordare a
Premiului “Tineri Cercetători în Știință și
Inginerie” se pot solicita și materiale
adiționale.
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“Oraşul Trăieşte”

Cea de-a VI-a ediţia a Zilelor Clujului va avea loc în perioada 19-22 mai 2016.
Festivalul a început în anul 2011 ca o dorinţă de sărbătoare a oraşului,
a locuitorilor şi ca o ocazie de a fi descoperit de trecători şi turişti.
De-a lungul celor 6 ani, treptat, “Zilele
Clujului” a devenit un festival tot mai dinamic, diversificat, interactiv şi mai ales aşteptat de clujeni. Această dezvoltare
continuă se datorează în cea mai mare parte implicării comunităţii locale. Fie că au
fost parteneri, coorganizatori sau participanţi, clujenii s-au bucurat alături de municipalitate și s-au implicat în toate
activităţile desfăşurat.
Datorită evenimentelor tot mai multe
şi diversificate, a dezvoltării mediului de
afaceri şi mai ales datorită implicării comunităţii clujene, oraşul creşte, cunoaşte,
se dezvoltă, se bucură, explorează,
TRĂIEŞTE. “Oraşul trăieşte” este aşadar
tema acestui an. Ne dorim ca şi în această
ediţie să demonstrăm că suntem o comunitate activă, creativă şi unită.

Se caută voluntari
Ca în fiecare an, Primăria Cluj-Napoca
recrutează voluntari pentru Zilele Clujului.
Doritorii se pot înscrie până la finalul
lunii aprilie și trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:să fi împlinit vârsta de
18 ani, să fie entuziaşti și harnici, să aibă
disponibilitate pe perioada evenimentului.

Calendarul desfășurării concursului pentru anul 2016:
Materialele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail tineri.cercetatori.stiinta.ing@gmail.com până la data de 10 mai 2016. Scrisorile de recomandare trebuie trimise direct de către referenți la aceeași adresă de e-mail tot până la data de 10 mai 2016.
Aplicațiile primite după această dată nu vor fi luate în considerare.
Nominalizările vor fi evaluate de o comisie format din cercetatori din domeniul științei și ingineriei, prezidată de Prof. Rada Mihalcea (University of Michigan).
Pentru orice intrebari referitoare la acest acest concurs, puteți scrie la adresa tineri.
cercetatori.stiinta.ing@gmail.com.

www.primariaclujnapoca.ro

Formularul de înscriere se găsește pe
site-ul www.zileleclujului.ro sau la Centrul
de Informare pentru Cetăţeni al Primăriei
Municipiului Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 7.
Acesta va fi depus la Centrul de
Informare pentru Cetăţeni, Str. Moţilor
nr. 7 sau poate fi trimis la adresa de e-mail
zileleclujului@gmail.com. Fiecare aplicație
va fi însoțită de o poză tip buletin sau va fi
transmisă online.

www.primariaclujnapoca.ro
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Programul Alimente 2016
pentru persoanele defavorizate din municipiu
Primăria Cluj-Napoca organizează
pentru al patrulea an consecutiv distribuţia de pachete de alimente de bază către
persoanele din categorii defavorizate din
municipiu.
Acest proiect este suplimentar celui
din fonduri europene şi oferă şansa şi altor
categorii de persoane, altele decât cele prevăzute în programul european, de a beneficia de ajutoare alimentare. S-a alocat
suma de 1.300.000 lei (prin HCL nr.
128/2016) în vederea achiziționării și distribuirii de alimente, de două ori pe an, cu
ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun, către aproximativ 22.000 de clujeni (persoane cu handicap grav şi accentuat, persoane
vârstnice, șomeri, beneficiari de ajutor social şi din alte categorii sociale aflate în evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială şi
Medicală).
La procedura de licitație deschisă cu
fază finală de licitație electronică au participat 3 operatori economici. Contractul a
fost adjudecat de firma SC TOPI IMPORT
EXPORT SRL, având oferta cu prețul cel
mai mic (1.153.000 lei fără TVA).
Distribuţia alimentelor are loc în perioada 18 aprilie - 31 mai 2016 şi se desfăşoară după următorul program:
Luni, Marţi, Miercuri, între orele 08,30 -15,30,
Joi, între orele 08,30 – 16,30;
Vineri, între orele 08,30 – 14,00
Întocmirea listelor cu categoriile de

beneficiari s-a făcut în baza datelor transmise de Casa Judeţenă de Pensii Cluj,
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de
Muncă Cluj şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Cluj.
Toţi beneficiarii programului sunt informaţi și prin invitaţii scrise, trimise prin
poştă, să se prezinte la unul dintre centrele
de distribuţie arondate pentru a ridica alimentele. Este necesar ca aceştia să se

Un pachet conține 7 produse alimentare: 2 litri ulei, 2 kg orez, 2 kg zahăr, 1 kg făină
de grâu, 1 kg făină de mălai și 2 pungi cu paste făinoase (a 500 gr. fiecare: paste penne
și tagliatele). Costul unui pachet este de 28,825 lei fără TVA.

Adresele locurilor de unde vor fi livrate pachetele
1
2
3
4
5
6
7
8

Clubul pensionarilor Mănăştur, str. Arinilor nr 11
Clubul pensionarilor Mărăşti, str. Aurel Vlaicu nr. 3A
Clubul pensionarilor Horea, str. Horea nr.108
Clubul pensionarilor Grigorescu, str. Eremia Grigorescu nr. 132
Clubul pensionarilor Zorilor, str. Louis Pasteur nr. 77
Clubul pensionarilor Someşeni, str. Traian Vuia nr. 41
Primăria de cartier Gheorgheni, str. Băişoara nr. 4A
Primăria de cartier Iris, Piaţa Liebcknecht nr.7-8
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prezinte cu buletinul/cartea de identitate,
în original, pentru ridicarea pachetelor.
În cazul în care anumite persoane nu se
regăsesc pe listele iniţiale, dar se încadrează
în una din categoriile enumerate mai sus,
acestea au posibilitatea, pe baza documentelor justificative, să se prezinte la punctele
de distribuţie pentru a fi trecute pe liste suplimentare, în vederea ridicării pachetelor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-453056.

Categorii de persoane defavorizate care beneficiază de
pachete cu alimente
* Persoane cu handicap grav şi accentuat;
* Pensionari cu pensii până la 700 de lei;
* Şomeri indemnizaţi (indemnizație până la 700 de lei);
* Şomeri neindemnizaţi (aflați în evidențele AJOFM Cluj ca
persoane în căutarea unui loc de muncă);
* Beneficiari de ajutor social şi alte categorii de persoane
beneficiare de servicii sociale, aflate în evidenţele serviciilor de
specialitate ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală,
* Invalizi, veterani,văduvele de război, persoane deportate,
prizonieri, persecutaţi politic, eroi martiri ai revoluţiei, etc cu
pensii şi indemnizaţii cumulate până la 700 de lei.

www.primariaclujnapoca.ro

Tratamente stomatologice gratuite
pentru clujenii cu venituri reduse
Persoanele fără venituri, șomerii sau
clujenii cu venituri lunare sub 1.000 de lei,
se pot adresa Direcției de Asistență Socială
și Medicală din cadrul Primăriei ClujNapoca pentru a beneficia de tratamente
stomatologice gratuite.
Aceste tratamente vor fi accesibile prin
Programul „Promovarea sănătății orale
prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”,
aprobat în ședința din luna martie a
Consiliului Local. Este vorba despre un
program multianual, care are la bază un
parteneriat între municipiul Cluj-Napoca
(Direcția de Asistență Socială și Medicală)
și Facultatea de Medicină Dentară din cadrul
UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.
Primăria Cluj-Napoca asigură materialele necesare tratamentelor stomatologice, iar Facultatea de Medicină Dentară se
implică în acest program prin specialiștii
în domeniul stomatologiei.
Consiliul Local a alocat suma de
250.000 lei pentru desfășurarea acestui
program în anul 2016.
Obiectivele acestui proiect sunt creșterea accesibilității populației defavorizate la
servicii stomatologice de calitate; promovarea sănătății orale în rândul persoanelor
și familiilor vulnerabile,marginalizate social sau expuse riscului marginalizării și
excluziunii sociale; promovarea unui stil
de viață sănătos și a unei igiene orale adecvate;prevenirea,diagnosticarea și tratarea
afecțiunilor stomatologice la pacienții din
grupul țintă, care îndeplinesc procedurile
de selecție și intrare în program;reabilitarea orală complexă, personalizată pentru
fiecare beneficiar, folosind proceduri,tehnologii și materiale omologate, aprobate
de Ministerul Sănătății, în limita unor costuri rezonabile.
Principalii beneficiari ai acestui program sunt pensionarii(limita de vârstă sau
de invaliditate) ale căror venituri cumulate
din pensii și alte drepturi de asigurări nu

depășesc 1000 de lei; persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav sau
accentuat; șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj până la 700 de lei și
șomeri neindemnizați, care se află în evidențele AJOFM; persoanele fără venituri
sau cu venituri reduse.
Serviciile medicale stomatologice acordate vor include: consultații primare și secundare, tratamentul cariei simple,
tratamentul cariei complicate (cu anestezie
prin infiltrație) și tratamente endodontice,

www.primariaclujnapoca.ro

extracție de dinți permanenți cu anestezie
prin infiltrație, sigilări dentare, chiuretaj alveolar, reconstrucție corono-radiculară și
proteze dentare acrilice.
Programul multianual „Promovarea
sănătății orale prin creșterea accesibilității
populației defavorizate la servicii de stomatologie” se va derula pe o perioadă de 5
ani. Implementarea programului începe
odată cu semnarea primului acord de parteneriat și durează până la sfârșitul anului
2020.

21

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Asociațiile de proprietari sunt invitate
să se înscrie la concursul
“Curăţenie Generală 2016”
Asociaţiile de proprietari/locatari sunt
invitate și în acest an să se înscrie la concursul „Curăţenie Generală”, organizat de
Primăria Cluj-Napoca în scopul implicării cât
mai multor clujeni în acţiunea de curăţenie a oraşului şi de amenjare a spaţiilor
verzi.
Numărul asociațiilor participante la
concurs a crescut în fiecare an. Astfel, în
anul 2014 la concurs au participat 258 de
asociații, iar în 2015 numărul asociațiilor
participante a crescut la 280.
Anul acesta, concursul ”Curățenie
Generală” se desfășoară în perioada 28
martie-15 iunie.
La concurs pot participa numai asociațiile de locatari/proprietari care efectuează
lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a
parcărilor,
a
terenurilor
aferente
imobilelor.
Valoarea totală a premiilor acordate
este de 135.000 de lei, după cum
urmează:
- 20 premii I, în cuantum net de 2.000 lei
- 20 premii II, în cuantum net de 1.500 lei
- 40 premii III, în cuantum net de 1.000 lei
- 50 mențiuni, în cuantum net de 500 lei.
Asociaţiile premiate vor putea folosi
banii câştigaţi pe lucrări de întreţinere şi
amenajare a spaţiului din jurul blocului.
Mai multe detalii cu privire la acest concurs sunt cuprinse în HCL nr. 108/11 martie 2016.

Regulament
pentru acordarea punctajului în cadrul concursului între asociaţiile de locatari/proprietari
“CURĂŢENIE GENERALĂ”

I. Amenajare şi curăţenie spaţii verzi
a) gazon 1-5 pct.
1- complet neîntreţinut
2- parţial neîntreţinut (2/3 neîntreţinut, necurăţat de deşeuri de orice fel şi necosit)
3- parţial neîntreţinut (1/2 curăţat de deşeuri şi necosit)
4- curăţat de deşeuri, necosit
5- complet întreţinut (curat şi cosit)
b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori) 1-5 pct.
1 - complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)
2 - parţial neplantat/semănat (2/3 fără iarbă, flori, arbori)
3 - moderat plantat (1/2 plantat/semănat arbori, iarbă, flori)
4 - parţial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă)
5 - complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)
c) gard viu 1-5 pct.
1- complet neplantat/netoaletat
2- parţial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau netoaletat)
3- moderat plantat/toaletat (1/2 plantat/toaletat bine)
4- parţial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine)
5-complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă şi pe întreaga suprafaţă aferentă)
d) arbori toaletaţi 1-5 pct.
1- complet netoaletaţi
2 - parţial netoaletaţi (2/3 netoaletaţi)
3 - moderat toaletaţi (1/2 toaletaţi bine)
4- parţial toaletaţi (2/3 toaletaţi foarte bine, văruiţi, protejaţi)
5 - complet toaletaţi (în întregime foarte bine toaletaţi, văruiţi, protejaţi)
II. Amenajare şi curăţenie zonă parcări/garaje
a) zona parcări 1-5 pct.
1- complet neîntreţinută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată)
2- parţial neîntreţinută (2/3 din zona de parcări neamenajată şi murdară)
3- moderat întreţinută (1/2 din zona de parcări este întreţinută şi amenajată bine)
4 - parţial întreţinută (2/3 din zona de parcări este întreţinută şi amenajată bine)
5 - complet întreţinută (parcări foarte bine amenajate, curate)
b) zona garaje 1-5 pct.
1- complet neîntreţinută (gunoi în jurul şi pe acoperişul garajelor, garaje nevopsite)
2- parţial neîntreţinută (2/3 din zonă este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt neîntreţinute, nereparate, nevopsite)
3- moderat întreţinută (1/2 din zona cu garaje este bine întreţinută, garajele fiind vopsite uniform)
4- parţial întreţinută (2/3 din zona de garaje este întreţinută curat, cu garaje vopsite uniform)
5- complet întreţinută (întreaga zonă este amenajată corespunzător, toate garajele sunt vopsite uniform)
III. Amenajare şi curăţenie zonă de intrare în bloc 1-5 pct.
1- complet neîntreţinută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uşi nevopsite, nereparate, adresă neînscripţionată, lipsă avizier)
2- parţial neîntreţinută (2/3 din alei, geamuri, uşi etc. sunt neîntreţinute)
3- moderat întreţinută (1/2 din zona aferentă intrării în bloc este întreţinută bine)
4- parţial întreţinută (2/3 din zonă - geamuri, uşi, alei, avizier, adresă - întreţinută)
5- complet întreţinută (zonă foarte bine şi permanent întreţinută)
IV. Punct gospodăresc 1-5 pct.
1- complet neîntreţinut (cu gunoaie sau depozitări lângă pubele, nemăturat, urme de resturi, containere, pubele sparte, neacoperite)
2- parţial neîntreţinut (2/3 din zonă murdară, cu pubele sparte, neacoperite)
3 - moderat întreţinut (1/2 din zonă întreţinută)
4 - parţial întreţinut (2/3 din zonă întreţinută, curat, pubele nedeteriorate, acoperite, container nedeteriorat, fără deşeuri în apropiere)
5 - complet întreţinut (în întregime curat, pubele curate, închise, fără deşeuri, zonă curată, întreţinută permanent).
Comisia poate identifica şi nota orice alte aspecte privind buna administrare şi gospodărire a asociaţiilor de proprietari/locatari.
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Noi spații de joacă și sport
Primăria Cluj-Napoca continuă și în
acest an acțiunea de amenajare a unor noi
spații de joacă şi sport în aer liber.

Drapelul de luptă al lui Avram Iancu a fost
expus în centrul orașului
Steagul de luptă al unei legiuni a lui
Avram Iancu a fost expus în inima Clujului,
în data de 9 aprilie, în cadrul unei ceremonii desfăşurate alături de clujeni, în prezenţa ÎPS Andrei Andreicuţ, mitropolit al
Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a
Fanfarei Diviziei 4 Infanterie “Gemina” şi a
oficialităţilor clujene.

În această primăvară, pe lângă parcuri,
aparate de joacă și de fitness vor fi montate
și în curțile mai multor grădinițe și școli
(Grădinița
”Neghiniță”
strada
Partizanilor nr. 17, Grădinița ”Licurici” strada Fântânele nr. 46, Colegiul Național
Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” - strada
Alexandru Vaida Voevod, Grădinița
”Dumbrăvioara” - aleea Detunata nr. 2).
De asemenea, parohia ”Înălțarea
Sfintei Cruci” din Făget a pus la dispoziție
teren pentru amplasarea de aparate de joacă și sport. În plus, sunt dotate cu noi aparate parcurile Ion Agârbiceanu, Slănic și 14
Iulie.
Valoarea totală a acestor aparate se ridică la 327.521,2 lei fără TVA.

Drapelul va rămâne la Cluj-Napoca, în
Piaţa Avram Iancu, până în data de 9 mai,
iar clujenii îl pot admira în fiecare zi între
orele 10.00 şi 22.00.
Primarul Emil Boc a lansat o invitaţie
şcolilor clujene de a desfăşura o lecţie de
istorie în Piaţa Avram Iancu, în faţa drapelului de luptă al eroului nostru naţional.

Reamintim că, anul trecut, în Parcul
Central, a fost modernizat complexul de
aparate pentru sport în aer liber. De asemenea, numărul de aparate a fost suplimentat în parcul de strada 1 Decembrie
(malul Someşului) şi noi aparate au fost
amplasate pe 1 Decembrie (zona punţii
pietonale) şi pe strada Timişului.

Primăria Cluj-Napoca a demarat în această primăvară
acțiunea ”Curățenie la bordură”.
Astfel, prin intermediul operatorilor
de salubrizare stradală, la fiecare sfârșit de
săptămână se desfășoară activități de curățenie la rigole (măturat manual/mecanic,
spălat) pe străzile principale.
Pentru eficientizarea activităților specifice de salubrizare, Primăria face un apel
către posesorii auto care parchează pe străzile respective să elibereze locul de parcare
în interval orar anunțat.
Lista străzilor pe care se intervine este
publicată săptămânal pe site-ul Primăriei,
www.primariaclujnapoca.ro
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Peste 500 de arbori au fost plantați în Cluj-Napoca
în această primăvară
În luna martie a început acțiunea de
plantare a arborilor cu balot (tei de dimensiuni mai mari) în zona centrală și pe arterele principale din oraș. Până acum au fost
plantați 84 arbori, în zone precum Piața
Mihai Viteazu, pe străzile I.P. Voitești,
Petru Maior, Calea Mănăștur, B-dul 21
Decembrie 1989, Piața Avram Iancu,
Cardinal Iuliu Hossu sau Calea Moților.
În total vor fi plantați cel putin 540 de
arbori cu balot pe alte aliniamente stradale
și în zonele verzi din oraș.
De asemenea, Primăria a plantat gard
viu, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Până în prezent au fost plantate
150.000 de fire de gard viu. Pe lângă acestea, a mai fost achiziționată pentru asociațiile de proprietari o cantitate de 150 de
acer cu rădăcină nudă și 50 de mesteceni
cu rădăcină nudă.

Bulevardul Eroilor

Calea Moților

str. Avram Iancu
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Proiectul “Un copil-un arbore” continuă la Cluj-Napoca!
Un număr de 202 arbori au fost plantați în luna aprilie în cadrul proiectului
“Un copil-un arbore”. Plantările s-au realizat în cartierele Someșeni, Grigorescu, Andrei
Mureșanu, Gruia, Gheorgheni, Bună Ziua, Iris, Zorilor, Mărăști, Dâmbul Rotund
și în zona centrală. Arborii plantați în cadrul proiectului “ Un copil-un arbore” poartă
numele copiilor înscriși în cadrul acestuia, pe baza cererilor adresate de către părinții lor
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

”Îi felicit pe acești părinți
pentru faptul că își
încurajează încă de mici
copiii să iubească și să
respecte spațiile verzi!”, a
declarat primarul Emil Boc.
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Sistemul de bike-sharing, un succes la Cluj-Napoca
Sistemul de bike-sharing a fost repus în funcțiune la începutul lunii martie prin readucerea bicicletelor în
stațiile self-service și punerea lor la dispoziția utilizatorilor.
Bicicletele pot fi utilizate gratuit pe bază de carduri personale
emise pentru fiecare utilizator în parte, în conformitate cu prevederile regulamentului și contractului pe care aceștia îl încheie cu
municipalitatea.
Clujenii care doresc să intre în posesia acestor carduri, se vor
prezenta la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, de pe strada
Moților nr 7, sau la primăriile de cartier, iar eliberarea acestora se
face pe baza cărţii de identitate și în urma semnării unui contract
care conține condițiile de utilizare.
Regulamentul de utilizare a serviciului de închiriere a bicicletei
în regim self-service a fost stabilit prin Hotărârea de Consiliu
Local nr. 379/2015.
Menționăm că de la punerea în funcțiune a acestui serviciu
gratuit de mobilitate urbană, realizat din finanțare nerambursabilă
europeană, au fost emise 6460 de carduri de utilizator.
Lansarea reţelei de staţii self service de închiriere de biciclete a
avut loc în luna noiembrie a anului trecut.
Valoarea totală a proiectului „Reţea de staţii self-service de închiriere biciclete” este de 14.422.085,74 lei, din care 98% reprezintă
valoarea nerambursabilă.
Proiectul european „Reţea de staţii self-service de închiriere de
biciclete” presupune realizarea a 50 de staţii de închiriere, dintre
care 42 de staţii în municipiul Cluj Napoca, 4 staţii în comuna
Floreşti şi 3 staţii în comuna Apahida. De asemenea, clujenii vor
avea la dispoziţie pentru deplasare 540 de biciclete.
EXTRAS REGULAMENT PENTRU UTILIZAREA
SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM
SELF-SERVICE
Articolul 1 – Scopul proiectului Rețea de stații self-service
de închiriere biciclete
1. Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă un adaos și
o completare flexibilă a transportului în comun și, totodată, reprezintă
o alternativă pentru acesta. Proiectul Rețea de stații self-service de închiriere biciclete are ca scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică
privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Un alt scop al implementării acestui proiect îl reprezintă beneficiile obținute în urma utilizării bicicletei ca mijloc de transport, respectiv creșterea cotei
traficului pe bicicletă în structura modală, crearea unei noi opțiuni de
mobilitate, evitarea aglomerației în trafic şi gestionarea cererii pentru
transport. Proiectul se adresează tuturor utilizatorilor în mod egal,
indiferent de rasă sau origine etnică, religie, credință, dizabilități, orientare sexuală și vârstă.
2. Detalii de contact beneficiar
Beneficiarul proiectului Reţea de staţii self-service de închiriere biciclete este Municipiul Cluj-Napoca, care a încredințat serviciile de operare şi mentenanţă a sistemului către firma Wind Technologies SRL.
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Utilizatorii au la dispoziție următoarele date de contact:
(1) Telefon Call Center: 0371784172 valabil de luni până duminică,
în perioada de funcționare a sistemului;
(2) Portal Utilizatori: http://localhost/clujbike/;
(3) E-mail: contact@windtech.ro;
(4) Adresă centru de returnare biciclete pentru situații excepționale:
strada Artelor nr. 4, Cluj-Napoca.
Articolul 2 – Condiții generale de acces și utilizare
Utilizatorul poate utiliza echipamentul de la Municipiul ClujNapoca în următoarele condiții:
1. Municipiul Cluj-Napoca pune la dispoziţie spre utilizare
biciclete utilizatorilor înregistrați în sistem, acolo unde acestea
sunt disponibile.
2. Intervalul orar de utilizare pentru o zi este 6-24, valabil de
luni până duminică.
3. Perioada de funcționare a sistemului poate fi întreruptă în
lunile de iarnă (respectiv în lunile decembrie-ianuarie-februarie),
în funcţie de condiţiile meteorologice. Pe perioada de întrerupere, va fi efectuată revizia totală a parcului de biciclete.
4. Bicicleta poate fi utilizată în mod gratuit timp de o oră, indiferent de numărul de închirieri zilnice. La depășirea acestei durate, clientul va trebui să suporte o penalizare, începând cu data și
ora la care s-a înregistrat depășirea, conform cu graficul de penalizări prezentat la art. 4 din prezentul regulament.
5. Cardul va fi blocat atunci când ajunge la sold negativ,
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urmând ca după achitarea sumei corespunzătoare penalizării,
acesta să fie deblocat. Utilizarea unui echipament nu este posibilă
cât timp cardul este blocat.
6. Utilizarea echipamentului va fi făcută în baza unui card
emis de Municipiul Cluj-Napoca la unul din sediile primăriilor
de cartier sau la sediul central al primăriei, în urma încheierii și
semnării unui contract între părți și acceptarea termenilor și condițiilor din Regulamentul de utilizare, pentru întocmirea căruia
este nevoie de un act de identitate valid. Persoanele cu vârsta sub
18 ani pot obține cardul doar cu acordul unui părinte/tutore.
Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu vor putea obține un card de acces.
7. Echipamentul dat spre utilizare va putea fi ridicat de la orice stație de închiriere biciclete în regim self-service.
8. Echipamentul dat spre utilizare va putea fi returnat la orice
stație de închiriere biciclete în regim self-service sau în centrul
folosit pentru returnarea bicicletelor aflat în Cluj-Napoca, str.
Artelor nr. 4, în cazul în care din diverse motive nu a mai putut fi
returnat la stație.
9. Echipamentul dat spre utilizare va fi returnat în termen de
maxim 12 ore de la preluare, dar nu mai târziu de ora 24 din ziua
utilizării echipamentului, în caz contrar, Utilizatorul va fi obligat
la plata unei penalizări în valoare de 100 lei, pentru situația justificată în care Utilizatorul returnează bicicleta în cel mult 12 ore de
la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua utilizării). În plus,
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cardul folosit de către Utilizator pentru utilizarea echipamentului
va fi suspendat pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile calendaristice. Reactivarea cardului va fi făcută în termen de 24 de ore de la
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: (1) Utilizatorul a
returnat echipamentul în starea în care l-a preluat, (2) Utilizatorul
a achitat suma aferentă penalizării aplicate și (3) Perioada de suspendare a cardului a expirat. Neîndeplinirea cumulativă a primelor 2 (două) condiții în termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile
calendaristice de la data expirării perioadei de suspendare a cardului conduce în mod automat la anularea cardului emis pe numele Utilizatorului, iar pentru emiterea unui nou card (în cazul
în care echipamentul a fost returnat), Utilizatorul va achita o
sumă reprezentând dublul sumei penalizării aplicate inițial
acestuia.
10. Dacă echipamentul nu este returnat în cel mult 12 ore de
la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua utilizării echipamentului), fapta utilizatorului de a nu returna bicicleta poate fi considerată suspiciune de furt și va fi aplicată automat o penalizare în
valoare de 100 lei. În plus, vor fi sesizate organele competente
pentru începerea procedurilor legale de recuperare a echipamentului și de pedepsire a Utilizatorului.
În consecință, se va proceda la suspendarea cardului emis pe
numele Utilizatorului pe o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice. Reactivarea cardului va fi făcută în termen de 24 de
ore de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: (1)
Organele competente nu au reținut în sarcina Utilizatorului intenția acestuia de a sustrage echipamentul, (2) Utilizatorul a returnat de bună-voie echipamentul în starea în care l-a închiriat,
(3) Utilizatorul a achitat suma aferentă penalizării aplicate și (4)
Perioada de suspendare a cardului a expirat. Neîndeplinirea cumulativă a primelor 3 (trei) condiții în termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data expirării perioadei de
suspendare a cardului conduce în mod automat la anularea cardului emis pe numele Utilizatorului, iar pentru emiterea unui
nou card (în cazul în care echipamentul a fost returnat),
Utilizatorul va mai achita o penalizare reprezentând dublul sumei
penalizării aplicate inițial acestuia.
11. În cazul în care Organele competente au reținut în sarcina
Utilizatorului intenția acestuia de a sustrage echipamentul, cardul
emis pe numele Utilizatorului va fi anulat și, pentru o perioadă de
1 (un) an de zile, Utilizatorului i se va refuza emiterea unui nou
card. După expirarea acestei perioade și, condiționat, de achitarea
unei despăgubiri de 837 lei, Utilizatorului i se poate emite un nou
card.
12. În cazul pierderii sau furtului bicicletei, Utilizatorul are
obligația să anunțe telefonic serviciul Call Center la telefon
0371784172, iar acesta va trebui să achite o despăgubire de 837 lei
reprezentând valoarea de piață a bicicletei. În plus, cardul folosit
de către Utilizator pentru închirierea echipamentului va fi suspendat pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile calendaristice.
Reactivarea cardului va fi făcută în termen de 24 de ore de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: (1) Utilizatorul a
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pentru orice situație ivită. Încălcarea acestei interdicții conduce
automat la suspendarea cardului pentru o perioadă de 30 (treizeci)
de zile calendaristice. Reactivarea cardului va fi făcută în termen
de 24 (douăzecișipatru) de ore de la expirarea celor 30 (treizeci) de
zile calendaristice de suspendare.
Articolul 4 – Penalizări și despăgubiri
1. În cazul în care bicicleta dată spre utilizare nu este returnată
în 60 de minute (intervalul oferit gratuit), Utilizatorul va trebui să
achite penalizarea prin numerar, la unul din sediile primăriilor de
cartier sau la sediul central al primăriei ori online, prin card bancar, accesând portalul http://localhost/clujbike/, respectiv zona
Card și tranzacții, alegeţi cardul şi apăsaţi butonul Încarcă informaţii, introduceți suma aferentă penalizării și apăsați butonul
Reîncarcă. În continuare, utilizatorul va fi redirecționat în pagina
de plată unde va introduce informațiile de identificare a cardului și
parola 3D Secure (dacă banca emitentă și cardul utilizatorului sunt
înrolate în 3D Secure).
2. La returnarea bicicletei, sistemul calculează durata călătoriei.
În cazul în care se constată că s-a depășit intervalul de o oră oferit
gratuit, se aplică o penalizare conform graficului de mai jos

achitat suma aferentă despăgubirii și (2) Perioada de suspendare
a cardului a expirat. Neîndeplinirea cumulativă a celor 2 (două)
condiții în termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice
de la data expirării perioadei de suspendare a cardului, conduce
în mod automat la anularea cardului emis pe numele
Utilizatorului, iar pentru emiterea unui nou card, Utilizatorul va
achita o sumă reprezentând dublul sumei despăgubirii aplicate
inițial acestuia.
13. Utilizatorul poate utiliza simultan NUMAI o singură
bicicletă.
14. Utilizatorul nu poate utiliza o altă bicicletă, dacă anterior
nu a predat-o în mod corespunzător (a se vedea art. 6 din prezentul regulament).
15. Bicicletele nu pot fi utilizate :
(1) de către minorii sub 14 ani;
(2) pentru transportul de pasageri;
(3) pentru transportul de substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase;
(4) pentru a participa la curse de biciclete;
(5) pentru a fi subînchiriate la terți;
(6) de persoane care sunt sub influența alcoolului sau a
drogurilor;
(7) în situații de vânt puternic sau furtuni.
16. Pe toată perioada de utilizare, Utilizatorul nu are voie să
intervină asupra stării tehnice sau reglajelor echipamentului închiriat, sub sancțiunea angajării răspunderii sale pentru situațiile
sau defecțiunile create.
17. Banii proveniți din penalizările și despăgubirile aplicate în
cadrul acestui sistem, asa cum reiese din prezentul Regulament,
reprezintă sume încasate în Bugetul local al municipiului
Cluj-Napoca.
Articolul 3 – Procedura de obținere a cardului de acces
1. Persoanele care doresc să obțină un card Bike Sharing se
prezintă la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul
central al primăriei cu actul de identitate și având o adresă validă
de e-mail pentru a i se emite cardul de acces și pentru a încheia
un contract între părți. Adresa de e-mail va fi utilizată de sistem
pentru a transmite un cod PIN cu ajutorul căruia Utilizatorul
poate utiliza o bicicletă. De asemenea, Utilizatorul obține pe adresa de e-mail furnizată numele de utilizator și parola de acces a
contului său personal din cadrul portalului http://localhost/clujbike/ prin care are acces la mesaje, detalii card și trasee, facturi și
taxe, plăți efectuate și harta interactivă a stațiilor de biciclete în
regim self-service.
2. Accesând portalul http://localhost/clujbike/, Utilizatorii pot
completa un formular cu datele personale din actul de identitate
și o adresă validă de e-mail, după acceptarea în mod expres a
condițiilor prezentului regulament, dar cardul va fi obținut doar
la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al
primăriei, urmând procedura de la punctul 1 de mai sus.
Notă: Cardul de acces este personal (uninominal) și netransferabil către o terță persoană, în caz contrar, titularul este răspunzător
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De la minutul

Până la minutul

61
91
121
151
181
211
241
301
361
421
481
541
601
661

90
120
150
180
210
240
300
360
420
480
540
600
660
720

Nr. minute întârziere Costul (lei)
peste ora gratuită
30
2
60
4
90
8
120
12
150
16
180
20
240
25
300
30
360
35
420
40
480
50
540
60
600
70
660
80

Pentru returnarea bicicletei după 12 ore de la preluare, dar în
cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24din ziua utilizării), se aplică o penalizare în valoare de 100 lei. Pentru nereturnarea bicicletei în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime
(ora 24 din ziua utilizării), se aplică o penalizare în valoare de 100
lei și vor fi sesizate organele de cercetare.
La sfârșitul perioadei de utilizare, Utilizatorul va fi de acord cu
achitarea contravalorii oricărei defecțiuni care îi poate fi imputabilă sau a pierderii totale sau parțiale petrecute în perioada de utilizare.
4. În cazul aplicării unei penalizări conform art. 2 punctele 9 şi 10
din prezentul regulament, Utilizatorul va efectua plata acesteia în
termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data
constatării întârzierii, prin numerar, la unul din sediile primăriilor
de cartier/sediul central al primăriei sau online, prin card bancar,
accesând portalul http://localhost/clujbike/.
Regulamentul complet poate fi consultat accesând
www.clujbike.eu.
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Întâlniri cu mediul de afaceri
Administraţia locală are un rol important în atragerea investitorilor, iar la Cluj-Napoca,
prin Biroul de relaţii externe şi investitori al Primăriei, ţinem în permanenţă
legătura cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru a putea iniţia proiecte
şi pentru a oferi politici publice care să încurajeze investiţiile, să fie în concordanţă
cu cerinţele actuale ale mediului de afaceri.
Întâlnire cu Comunitatea
internațională a oamenilor de afaceri
din Cluj-Napoca
Primarul Emil Boc s-a întâlnit, în luna aprilie
a acestui an, cu reprezentanții Cluj International
Committee - Comunitatea internațională a oamenilor de afaceri din Cluj-Napoca. La întâlnire
au participat membri ai cluburilor străine de business din oraș și reprezentanți ai companiilor
străine care au decis de curând să deschidă filiale
la Cluj.
În cadrul acestei întâlniri, primarul Emil Boc
a prezentat elemente ale Strategiei de Dezvoltare
a orașului pentru perioada 2014-2020, precum și
prioritățile municipalității în materie de infrastructură și dezvoltare urbană. De asemenea,
a ascultat recomandările Comunității de afaceri
pentru îmbunătățirea activității economice în
municipiul Cluj-Napoca.

Oamenii de afaceri germani, invitați să
investească la Cluj-Napoca
Primarul Emil Boc a participat la Bursa Investitorilor
și a Oamenilor de Afaceri Germani și Români, eveniment
organizat de către Germany Trade&Invest, Agenție federală care se ocupă cu promovarea economică a Republicii
Federale Germania. Întâlnirea a avut loc în data de 12
aprilie 2016 și a fost organizată cu ocazia vizitei delegației
economice din Germania de Est în Transilvania, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională NordVest, iar la aceasta au participat întreprinzători și experți
germani, reprezentanți ai autorităților locale clujene, precum și ai mediului de afaceri clujean.
În cadrul acestui eveniment, primarul Emil Boc a subliniat avantajele municipiului Cluj-Napoca în domeniul atragerii de investiții: forță de muncă bine pregătită și calificată în
orice domeniu, infrastructură mai bună decât în alte regiuni,
oraș multicultural, tolerant și european, facilități fiscale pentru investitori (în special facilități pentru clădirile verzi și pentru investitorii din Parcurile Industriale).
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Cluj IT Cluster
La finalul lunii martie a avut loc
Cluj Innovation Days, conferința organizată anual de Cluj IT Cluster. Scopul
evenimentului este de a contribui la
consolidarea sectorului IT și crearea de
noi punți de legătură între mediul privat, academic și sectorul public, având
la bază inovația.
”Da, IT-ul este viitorul. Însă trebuie
să avem în vedere valoarea adăugată
pentru oraș, pentru comunitate. Clujul
poate fi un exemplu de urmat în
România. Am realizat deja o serie de
proiecte având la bază noile tehnologii
și suntem determinați să mergem mai
departe cu noi inițiative care să aducă
plus-valoare cetățenilor. Dintre proiectele implementate amintesc posibilitatea de plată online a taxelor și
impozitelor (până la intrarea în vigoare
a noului Cod fiscal am oferit inclusiv
posibilitatea de utilizare a unor coduri
QR pentru a eficientiza aceste proceduri), programare online a căsătoriilor,
circuitul integrat al documentelor și posibilitatea de urmărire online a tuturor
cererilor (cetățenii pot să vadă în orice

moment la ce funcționar se află în procesare
solicitarea depusă), sistemul de ticketing,ClujBike, puncte de acces wireless gratuit în
zona centrală a orașului.
În ceea ce privește proiectele pe care le
avem în vedere pentru mai departe menționez extinderea posibilităților de plată online
(să includem și taxele de urbanism și altele),
extinderea sistemelor de plată prin SMS,

Cameră de Comerț a Marii
Britanii la Cluj-Napoca

Clujul - destinația ideală pentru
inovare și antreprenoriat

Prima Cameră de Comerț a Marii
Britanii în afara Bucureștiului a fost deschisă la Cluj-Napoca, în prezența ambasadorului U.K., E.S. Paul Brummell,
la începutul lunii martie.
Deschiderea acestei Camere de
Comerț Româno-Britanice demonstrează vitalitatea și dezvoltarea economică a Clujului, cel mai important pol
economic dupa capitală.

Impact Hub este o rețea globală de spații
colaborative ce aduc împreună comunități antreprenoriale și programe de accelerare și dezvoltare a afacerilor. De la Amsterdam la
Johannesburg, de la Singapore la San Francisco
iar acum, la Cluj-Napoca, Impact Hub numără
peste 12.000 de membri în 77 de locații din 49
de țări.
Cluj-Napoca este, începând din luna februarie, pe harta mondială a Impact Huburilor și, implicit, a centrelor care oferă cadrul
propice pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial și pentru inovație.
”M-am bucurat să văd o echipă atât de
tânără și dinamică să reușească să creeze ceea
ce au realizat ei la Liberty Technology Park
Cluj, cu imaginație, creativitate și spirit inovativ. Cred cu tărie că au ajuns în locul potrivit, la momentul potrivit, deoarece Clujul își
menține trendul ascendent în termeni de
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aplicații inteligente care să poată arăta, spre
exemplu, numărul de locuri de parcare disponibil într-un parking, platformă online
pentru comunicarea facilă și eficientă a sesizarilor și răspunsurilor, dupa modelul altor
orașe. Suntem deschiși la idei inovatoare și
dorim să folosim tehnologia pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașul nostru”, a explicat primarul Emil Boc.

calitate și excelență a serviciilor, în cercetare,
inovare și IT”, a spus primarul Emil Boc.
Statisticile arată că, în materie de
start-up-uri, Cluj-Napoca este o destinație preferată în România și în Europa
Centrală și de Est, iar noul centru Impact
Hub Cluj-Napoca Candidate vine să
confirme încă o dată acest fapt.
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Cluj-Napoca - ”capitala sportului” din România
România, egala Spaniei la fotbal

36
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Stadionul ”Cluj Arena” a găzduit duminică, 27 martie 2016, meciul amical de fotbal dintre
naționalele României și Spaniei. Peste 30.000 de suporteri au susținut din tribune echipa
României, care a remizat (scor 0-0) la Cluj cu Spania, campioana mondială și europeană.

www.primariaclujnapoca.ro
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Cluj-Napoca - ”capitala sportului” din România
Tenismenele au revenit în Sala Polivalentă
În perioada 16-17 aprilie 2016, echipa feminină de tenis a României a jucat în FedCup
contra echipei Germaniei.

38
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Deși echipa țării noastre (compusă din Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu și
Alexandra Dulgheru) a ratat șansa de a rămâne în elita tenisului feminin (scor 4-1 pentru
reprezentativa Germaniei), Sala Polivalentă a fost din nou arhiplină. Reamintim că la
începutul lunii februarie, echipa de tenis a României a jucat înFedCup contra echipei
Cehiei, româncele fiind învinse cu scorul de 3-2.

www.primariaclujnapoca.ro
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Cluj-Napoca - ”capitala sportului” din România
România - Turcia la baschet feminin

România a învins Norvegia la handbal feminin

Sâmbătă, 20 februarie 2016, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, echipa națională de
baschet feminin a României a disputat un meci împotriva reprezentativei Turciei,
contând pentru Grupa H a preliminariilor
Campionatului European de baschet feminin - Eurobasket 2017.
Naționala României a fost învinsă de Turcia cu scorul de 56-45 (19-12, 10-16, 15-12, 12-5).

Echipele de handbal feminin ale României și Norvegiei s-au întâlnit în Sala Polivalentă din
Cluj-Napoca într-un meci oficial, în data de 9 martie 2016, în grupa de calificare la
Campionatul European. Suținută frenetic din tribunele Sălii Polivalente de peste 7000 de
suporteri, România a învins Norvegia, campioana olimpică, mondială și europeană,
cu scorul de 25-20.
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Hidrobicicletele și bărcile au revenit
pe lacul din Parcul Central

Aleea pietonală de pe malul Someșului, porțiunea cuprinsă între Parcul Babeș și Parcul
Rozelor, a fost reabilitată în această primăvară. Prin urmare, îi invităm pe clujeni la o
plimbare plăcută pe malul Someșului.
De asemenea, în această zonă se amenajează spațiul verde și se montează bănci,
în preajma monumentelor donate de orașele înfrățite.

Începând din luna aprilie, RADP a repus în funcțiune pe Lacul Chios hidrobicicletele și bărcile, având în vedere faptul că
vremea s-a încălzit.
Clujenii au astfel posibilitatea să se
plimbe cu 35 de ambarcațiuni. 10 dintre
acestea, de tip mașinuță, au fost achiziționate recent.
Programul și tarifele au rămas neschimbate față de anii trecuți.
Hidrobicicletele și bărcile pot fi închiriate
în intervalul orar 10.00 – 18.00, iar tarifele
sunt de 12 lei pentru adulți și 6 lei pentru
copii, pentru o jumătate de oră de plimbare pe lac.
În ziua deschiderii programului, plimbările de agrement cu aceste ambarcațiuni
au fost gratuite.
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Clujenii, invitați la plimbare
pe malul Someșului
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Primarul municipiului Cluj-Napoca, prezent la
Congresul European al Administrațiilor Locale
Primarul Emil Boc a participat, în perioada 4 - 6 aprilie 2016, la Congresul
European al Administrațiilor Locale, în
Cracovia, Polonia.
În cadrul Congresului, primarul municipiului Cluj-Napoca a susținut două
prezentări, prima în cadrul sesiunii plenare a Congresului, cu tema “Local
Governments - in search of Foundation to
Build Upon” și cea de-a doua în cadrul panelului “How to Attract Key Investments
to the Region”.
În cadrul prezentărilor, primarul Emil
Boc a vorbit despre avantajele municipiului Cluj-Napoca în privința atragerii de investiții și locuri de muncă . De asemenea,
primarul a prezentat proiectul Cluj
Innvation City și candidatura orașului la
titlul de Capitală Culturală Europeană.
La Congres au participat peste 1.000
de persoane reprezentând administrații locale și regionale din Europa și instituții europene cu atribuții în domeniul
regionalizării și guvernării locale.
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Cartea a revenit în centrul Clujului
Iubitorii de lectură au găsit o oferta bogată de cărți în Piața Unirii, în cadrul celui mai
longegiv târg de carte din Transilvania, ”Gaudeamus”, ajuns la ediția cu numărul 17.
Târgul s-a desfășurat între 20 și 24 aprilie 2016 și a reunit 88 de expozanți în 62 de standuri.

„Anul trecut am reușit să punem în
practică o inițiativă originală de încurajare
a lecturii și anume proiectul “Ai carte, ai
parte... de transport public gratuit!”. În
anumite perioade, toți cei care citeau o carte în autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele de la Cluj-Napoca, au beneficiat de
transport public gratuit. Ne gândim să extindem această inițiativă și în 2016 și suntem deschiși la ideile care urmăresc să
încurajeze tinerii, dar nu numai, să citească mai mult! Totodată, ne aflăm în ultima
etapă în stabilirea orașului din România
care va avea în 2021 statutul de Capitală
Europeană a Culturii și cred că astfel de
evenimente contribuie semnificativ la conturarea profilului final al orașului, pentru
evaluarea ce va avea loc în septembrie.
Ingredientele există, contextul este menținut viu și dinamic prin astfel de evenimente și sunt convins că vom reuși împreună
să mergem mai departe!”, a spus primarul
Emil Boc, prezent la deschiderea târgului.
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Termenul pentru plata impozitelor locale
și pentru depunerea unor declarații,
prelungit cu trei luni
Termenele de depunere a declarațiilor
și de plată a unor impozite locale au fost
prelungite de către Ministerul Finanțelor
Publice, după cum urmează:
1. Termenul de declarare a clădirilor cu
destinație nerezidențială sau mixtă deținute de persoanele fizice a fost prelungit de la
31 martie, la 31 mai 2016.
2. Termenul de declarare a clădirilor
deținute de persoanele juridice a fost de
asemenea prelungit de la 31 martie la 31
mai 2016.
3. Persoanele fizice și juridice pot depune declarații pentru mijloacele de transport
și mijloacele de transport radiate până la
data de 31 mai 2016 (în loc de 31 martie).
4. Primul termen de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și pe
mijloacele de transport datorate de orice
contribuabil a fost prelungit de la 31 martie, la 30 iunie 2016.
Odată cu modificarea termenelor de
declarare și de plată sunt prelungite și termenele legate de facilități.
Prin urmare, contribuabilii care achită
integral, până la 30 iunie 2016, impozitele
pe clădiri, terenuri, mijloace de transport
beneficiază de bonificația stabilită de către
Consiliile locale.
Precizări privind normele de aplicare
a Codului Fiscal
Deoarece în Monitorul Oficial al
României nr. 208/21.03.2016 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 159/2016
prin care au fost aduse o serie de modificări
și completări Normelor Metodologice de
aplicare a Codului fiscal aprobate deja prin
HG. nr. 1/2016 în materia impozitelor și taxelor locale,
vă facem cunoscut
următoarele:
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1) Scutirea de la plata impozitului pentru clădirea, terenul sau mijlocul de transport deținute în coproprietate, și inclusiv în
cazul soților, se aplică doar pentru cota
parte de proprietate deținută de beneficiarul scutirii și nu pentru întreg bunul.
Prin urmare, în cazul coproprietății devălmașe a soților, scutirea de la plata impozitului se va aplica doar pentru o cotă ideală
de 50 % aferentă soțului beneficiar al unei
scutiri instituită de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal pentru:
- clădirea folosită ca domiciliu și/sau
alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit.
a), c) - e) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor
drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr.
111/2007, cu modificările și completările
ulterioare
- terenurile aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite
ale veteranilor de război;
- terenurile aflate în proprietatea sau
coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- clădirea folosită ca domiciliu aflată în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la

6 martie 1945, precum și celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările
ulterioare;
- terenul aferent clădirii de domiciliu,
aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretullege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- clădirea folosită ca domiciliu aflată în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I
de invaliditate
- terenul aferent clădirii de domiciliu,
aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și
a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali
ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de
invaliditate
- mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de
război, văduvelor de război sau văduvelor
nerecăsătorite ale veteranilor de război,
pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului;
- mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, cele pentru
transportul persoanelor cu handicap sau
invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai
minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului;
- mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
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prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.
118/1990, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
- mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4
alin. (1) din Legea nr. 341/2004 (revoluționarii), cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului
2.) Pentru calcularea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 se stabilesc următoarele reguli:
a. persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu
destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la 31 martie 2016. Depun declaraţii și persoanele fizice care au în
proprietate clădiri cu destinaţie mixtă la
adresa cărora nu se desfășoară nicio activitate economică;
b. declaraţiile depuse de persoanele
menționate la lit. a) vor fi însoţite, după
caz, de:
- raportul de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat, în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate
în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii ulterioară datei de 1 ianuarie
2011;

- procesul-verbal de recepţie finală, din
care reiese valoarea clădirii, în cazul unei
clădiri finalizate în ultimii 5 ani;
- actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani,
din care reiese valoarea clădirii; în cazul în
care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;
c. nu se depun documentele prevăzute
la lit. b) în cazul clădirilor cu destinație
mixtă:
- dacă la adresa clădirii nu se desfășoară nicio activitate economică;
- dacă la adresa clădirii se desfășoară
activitate economică, suprafețele folosite în
scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și
cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică;
d. persoanele juridice care deţin în
proprietate clădiri au obligaţia să depună
declaraţii, până la 31 martie 2016, în care se
menţionează destinaţia clădirii, la care pot

anexa unul din următoarele documente:
- raportul de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat, în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate
în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie
2015;
- procesul-verbal de recepţie finală, din
care reiese valoarea clădirii, în cazul unei
clădiri finalizate în ultimii 3 ani;
- actul de dobândire a dreptului de
proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 3
ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va
stabili la valoarea totală din actul
respectiv;
e. în cazul în care persoanele juridice
nu depun declarația menționată la lit. d),
se aplică prevederile art. 493 din Codul fiscal (Constituie contravenții următoarele
fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de
condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: a) depunerea peste termen
a declarațiilor de impunere. b) nedepunerea declarațiilor de impunere (3)
Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancționează cu amendă de la 70 lei la 279
lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă
de la 279 lei la 696 lei. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime
ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se
majorează cu 300%.) iar clădirile vor fi
considerate ca având destinație nerezidențială, iar valoarea impozabilă a acestora va
fi ultima valoare impozabilă înregistrată în
evidențele organului fiscal.
Prin urmare, obligativitarea depunerii
declarației fiscale cu privire la destinația clădirii aflate în proprietate o au toate persoanele juridice și doar persoanele fizice care dețin
clădiri nerezidențiale sau mixte, însă nu și
persoanele fizice ce dețin doar clădiri rezidentiale (utilizate pentru locuit).

Taxele și impozitele pot fi achitate online
Clujenii au astăzi la dispoziţie online plata taxelor şi impozitelor locale (prin intermediul website-ului Primăriei, secţiunea “Taxe şi impozite”), plata amenzilor, plata taxelor pentru evidenţa populaţiei, programarea online a transcrierilor de acte civile,
plata şi eliberarea autorizaţiilor de liberă trecere, cereri online pentru locuri de parcare
şi programarea online a orei şi datei căsătoriei civile.
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Cinematograful ”Dacia” din Mănăștur, redat comunității
Toate sălile cinematografului “Dacia” din cartierul Mănăștur au fost modernizate.
De asemenea, se amenajează spațiul de parcare limitrof cinematografului și spațiul verde
aferent inclusiv prin plantarea de tei cu balot.

Cinematograful a devenit un spaţiu multifuncţional în care se vor putea organiza diverse activităţi culturale şi educaţionale,
activităţi pentru copii, întâlniri ale cetăţenilor,
un adevărat centru al comunităţii din zonă.
Clădirea, dată în folosinţă în 1981, are o
suprafaţă construită de 960 de metri pătraţi
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- subsol, parter şi etaj. Procesul de bugetare
participativă desfăşurat de Primăria ClujNapoca a servit ca premisă determinantă
în realizarea proiectului pentru finisarea şi
cizelarea funcţională a spaţiului.
La nivelul parterului unde se găsesc
cele două săli de cinema, proiectul a

implementat o soluţie flexibilă, de amenajare a sălii mari de cinematograf astfel încât
aceasta să poată servi şi ca sală de spectacole şi teatru. Scena a fost extinsă, iar spatele
scenei a fost prevăzut cu spaţii destinate actorilor, respectiv cabine cu vestiare şi grupuri sanitare. Pereţii şi tavanul au fost
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studiaţi din punct de vedere acustic şi au
fost trataţi cu material fonoabsorbant în
funcţie de coeficientul de reverberaţie existent al sălii. Sala mică - aflată într-o stare de
degradare majoră datorită incendiului - s-a
tranformat într-o sală cu pardoseală plată,
fără gradene, de asemenea pentru a se

acorda flexibilitate mare în alegerea funcţiunilor. Astfel, în sala mică vor putea avea
loc o multitudine de evenimente din cele
mai variate, de la conferinţe şi întruniri
până la concursuri şi serate de dans. Holul
principal este destinat expoziţiilor de artă şi
evenimentelor sociale şi este prevăzut cu

www.primariaclujnapoca.ro

garderobă. Etajul a fost reorganizat integral, printr-o compartimentare semiflexibilă cu pereţi uşori. Mobilierul şi dotările
tehnice sunt la nivelul cerut astăzi de un cinematograf modern, proiectorul fiind unul
care permite difuzarea de proiecţii în format 4K (ultra-high definition).
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Șantiere în lucru
în municipiul Cluj-Napoca
Modernizare strada Făgetului
Lucrările de modernizare a străzii Făgetului se desfășoară pe o lungime de 3.024 ml (de la sensul giratoriu - intersecţie cu Calea
Turzii, până la limita cu comuna Ciurila). Modernizarea străzii presupune realizarea unei rețele de apă şi canalizare (1.566 ml), a unui
sistem de iluminat (105 stâlpi de iluminat și aparate de iluminat cu tehnologie LED) şi a unor piste pentru biciclişti (5.090 mp), fiind
amenajate 4.453 mp de spaţii verzi şi 7.076 mp de trotuare pentru pietoni. Acest proiect este realizat din economiile la fondurile europene
rezultate în urma licitaţiilor publice. Lucrările urmează să fie finalizate până la finalul lunii mai.

Complex sportiv și de agrement în cartierul Gheorgheni
Primăria Cluj-Napoca a demarat realizarea unui nou complex sportiv şi de agrement în cartierul Gheorgheni, pe strada Alexandru
Vaida Voevod f.n. (zona fostului cartodrom), în parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii. Pe o suprafaţă de 9,4 hectare se amenajează în prezent terenuri pentru practicarea diverselor discipline sportive, spaţii verzi, construcţii uşoare pentru sport şi spaţii auxiliare. Valoarea contractată a investiţiei este de 20.255.273,44 lei fără TVA, iar lucrările vor fi gata în luna august a acestui an.
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