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PRIMÃRIA A INAUGURAT PRIMA 
GRÃDINIÞÃ CONSTRUITÃ DUPÃ 1989

Managementul
traficului urban 
ºi centru de 
telesupraveghere
la primãrie

Ceremonia desfãºuratã sâmbãtã, 21
februarie, a fost marcatã de emoþie.
„Atunci când ai aºa o audienþã ºi când vii
dupã un primar cum este domnul Boc,
emoþiile sunt foarte mari. Este un
moment pe care nu îl voi uita niciodatã”, a
declarat Sorin Apostu dupã depunerea
jurãmântului de primar. La rândul sãu,
Emil Boc a promis cã va veni oricând cu
plãcere în vizitã la Primãrie. „Nu ºtiu ce
emoþii a avut Sorin Apostu, dar vã asigur
cã eu am avut emoþii mai mari decât vi le
puteþi imagina când am intrat în aceastã
salã, deoarece împreunã cu cei prezenþi azi
aici am reuºit, din 2004, sã schimbãm faþa

Clujului, care a devenit adevãrata capitalã
a Ardealului. Voi reveni oricând cu plãcere
aici, ºi când nu voi mai fi persoanã publicã,
pentru cã Sala de sticlã de la Primãrie

reprezintã istorie pentru mine”, a spus
premierul Emil Boc.

La ceremonia de depunere a jurãmântului
primarului Sorin Apostu au mai participat pre-

ºedintele Consiliului Judeþean, Alin Tiºe, prefec-
tul Florin Stamatian, parlamentari, consilieri lo-
cali ºi judeþeni, precum ºi numeroºi clujeni care
au umplut pânã la refuz Sala de sticlã a Primãriei.

Emil Boc i-a predat ºtafeta 
de primar al municipiului
Cluj-Napoca lui Sorin

Apostu, care a câºtigat alegerile
desfãºurate în 15 februarie cu peste
60% din voturile valabil exprimate. 

S E  DD I S T R I B U I E  GG R A T U I T  CC E T Ã Þ E N I L O R  DD I N  CC L U J - NN A P O C A

SORIN APOSTU A DEPUS JURÃMÂNTUL DE PRIMAR

Noua grãdiniþã a fost construitã 
pe str. Rãzboieni nr. 67, în cartierul Iris, 
se numeºte Floare de Iris ºi oferã 
180 noi locuri pentru preºcolari, în 6 grupe.
Grãdiniþa are un regim de înãlþime 
D+P+E ºi cuprinde:

demisol: centralã termicã, recepþie marfã,
bucãtãrie, loc de luat masa, grup sanitar, salã
polifuncþionalã, spãlãtorie, vestiar, hol si casa scãrii

parter: 2 sãli de grupã, vestiar, birou, cabinet 
medical, grup sanitar

etaj: 4 sãli de grupã, grup sanitar

Valoarea investiþiei - 1.712.072 lei 
Termen de realizare - 12 luni.
În programul de extindere a grãdiniþelor, primãria
mai are în construcþie alte trei imobile noi, 
pe strãzile Moþilor 135, J.F.Courie nr.4 (centru) 
ºi 11 Octombrie nr. 3 (Gruia). 
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Primãria CCluj-NNapoca aa rreluat aactivi-
tatea dde eevaluare mmedicalã aa ppersoanelor
vârstnice ddependente, îîn cconformitate ccu
prevederile LLegii nnr. 117/2000 pprivind aasis-
tenþa ssocialã aa ppersoanelor vvârstnice.

Activitatea sse ddesfãºoarã îîn ccolabo-
rare ccu SSpitalul CClinic MMunicipal
(Clujana), ssub ccoordonarea DDirecþiei dde
asistenþã ssocialã ddin ccadrul pprimãriei. 

Evaluarea mmedicalã sse fface îîncepand
cu ddata dde 116 ffebruarie 22009, lla ccabi-

netele dde sspecialitate ddin iincinta SSpi-
talului CClinic MMunicipal ((Clujana).
Persoanele nnetransportabile vvor ffi eevalu-
ate lla ddomiciliu.

Programarea ppentru eefectuarea eeva-
luãrii mmedicale sse fface îîn oordinea
depunerii ccererii. FFamiliile ppersoanelor
vârstnice ddependente ssunt aanunþate ttele-
fonic dde ccãtre iinspectorii DDirecþiei dde
asistenþã ssocialã ccu pprivire lla ddata ººi oora
programãrii ppentru eevaluarea mmedicalã.

Primãria reia 
evaluarea medicalã 
a persoanelor 
dependente

MARIUS BODOCHI 
CETÃÞEAN DE ONOARE 
AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Actorul Marius Bodochi a primit
diploma ºi medalia de cetãþean de
onoare al municipiului Cluj-Napoca în
cadrul unei ceremonii solemne desfã-
ºurate în Sala de Sticlã a primãriei, în
prezenta primarului Sorin Apostu, a
prietenilor apropiaþi ai artistului, alãturi
de consilieri locali.

„Sunt foarte emoþionat, nu ºtiu dacã
merit toate astea. Fac o meserie din
plãcere, o meserie care m-a ales ea pe
mine, nu fac niciun sacrificiu. E o
meserie pe care n-o poþi face decât din
pasiune, iubind oamenii ºi respectându-i”,
a declarat Marius Bodochi în cadrul
ceremoniei, accentuând, totodatã, cã
este mândru cã este clujean.

Directorul Teatrului Naþional
„Lucian Blaga”, Ion Vartic, a precizat cã
Marius Bodochi este unul dintre actorii
datoritã cãrora existã acum Facultatea de
Teatru de la Cluj, întrucât le-au predat
aceastã artã primelor promoþii de stu-
denþi.

Nãscut la Cluj-Napoca, Marius
Bodochi a absolvit în 1982 Institutul de
Teatru din Târgu-Mureº. Între 1991 ºi
2000 a fost profesor de an, lector uni-
versitar la Universitatea „Babeº-
Bolyai”, Facultatea de Litere, Catedra de
Teatru. A debutat în 1982, pe scena
Naþionalului din Cluj-Napoca, iar
activitatea sa artisticã include, pe lângã
numeroase roluri principale pe scenele

din Cluj-Napoca, Satu Mare ºi Bucu-
reºti, ºi ºase filme artistice.

La ceremonie au mai participat senatorii
Mihail Hãrdãu ºi Alexandru Cordoº, depu-

tatul Adrian Gurzãu, preºedintele Consi-
liului judeþean, Alin Tiºe.

Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca a decis în luna aprilie

2008, prin HCL 161/2008, decernarea
titlului de cetãþean de onoare al mu-
nicipiului Cluj-Napoca actorului Ma-
rius Bodochi.

MARIUS BODOCHI 
CETÃÞEAN DE ONOARE 
AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Colegiul de Telecomunicaþii 
Augustin Maior în haine noi

Imobilul cu un regim de
înãlþime D+P+E se afla în stare
avansatã de degradare. În urma pre-
luãrii lucrãrilor de reabilitare de
cãtre primãrie, începând din vara
anului 2008, s-au efectuat urmã-
toarele lucrãri:

consolidarea clãdirii prin am-
plasarea de piloþi foraþi;

refacerea finisajelor în 11 sãli de clasã
ºi 3 laboratoare, 3 grupuri sanitare, casa
scãrii ºi coridoare;

refacerea sobelor de teracotã în sãlile
de clasã ºi laboratoare;

reabilitarea grupurilor sanitare;
refacerea instalaþiei electrice în totali-

tate, inclusiv înlocuirea corpurilor de ilumi-
nat;

înlocuirea tâmplãriei exterioare ºi

interioare cu tâmplãrie P.V.C.si geam ter-
mopan;

refacerea faþadelor exterioare;
consolidarea sarpantei ºi refacerea în

totalitate a acoperiºului cu þiglã profilatã;
înlocuirea jgheaburilor ºi burlanelor

acoperiºurilor.
Valoarea investiþiei se ridicã la suma de

782.863,51 lei ºi s-a fãcut integral de la
bugetul local.

Mesajul
Mitropolitului
ÎPS
Bartolomeu
Anania
cu ocazia 
învestirii 
noului primar 
al municipiului
Cluj-Napoca
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PRIMÃRIA CLUJ-NAPOCA ANUNÞÃ CÃ TERMENUL PÂNÃ LA CARE SE POT DEPUNE CERERI ªI COMPLETA, RESPECTIV REACTUALIZA
DOSARELE PENTRU INCLUDEREA PE LISTA DE PRIORITÃÞI 2009 ÎN VEDEREA OBÞINERII UNEI LOCUINÞE, ESTE 31 MAI 2009.

Criterii de punctaj pentru obþinerea 
unei locuinþe din fondul locativ de stat

Aprobate pprin HHCL 887/2009

Criterii dde bbazã:
1. Solicitantul sã aibã B.I. de Cluj-

Napoca;
2. Solicitantul sã nu deþinã, sã nu fi

deþinut ºi sã nu fi înstrãinat locuinþã
proprietate personalã sau o cotã parte
moºtenitã,  din suprafaþa utilã a unei
locuinþe, mai mare de 9 mp., pe teritoriul
României dupã 01.01.1990;

3. Solicitantul sã nu deþinã, sã nu fi
deþinut ºi sã nu fi înstrãinat o suprafaþã
de teren mai mare de 150 mp. pe
teritoriul României, dupã 01.01.1990;

Criterii dde sselecþie:
I. PPunctaj aacordat 
pentru ccondiþii dde llocuit: 

Pentru chirie în locuinþã privatã
(cu contract de închiriere vizat de
Administraþia Financiarã Cluj) 20 pp

Pentru fiecare an în chirie,
începând cu data depunerii dosarului
pentru obþinerea unei locuinþe 5 pp.

Dacã stã la pãrinþi sau rudenii, în
funcþie de mp. spaþiu de locuit, ce
revine pe membru de familie (contract
de închiriere sau contract de comodat): 

>18 mp. 0 pp.
între 17,9 - 15 mp. 3 pp.
între 14,9 – 11 mp. 5 pp.
între 10,9 – 8 mp. 7 pp.
< 8 mp. 10 pp.

II.Starea ccivilã: Se puncteazã doar
una din situaþiile expuse la pct. a, b sau
c.

a. cãsãtorit 10 pp
b. necãsãtorit 5 pp
c. familie monoparentalã 10 pp.
d. persoane aflate în întreþinere

(copii, copii adoptivi, pãrinþi, bunici)
care nu realizeazã venituri: 

1-2 persoane 8 pp.
peste 2 persoane, pentru fiecare

persoanã în plus 1 pp.

III. VVenitul mmediu 
net/membru dde ffamilie:

mai mic decât venitul minim pe
economie 20 pp.

între venitul minim ºi mediu pe
economie 15 pp.

mai mare decât venitul mediu  net pe
economie, dar nu mai mult de 2000 lei 5 pp.

IV. AActivitate pprofesionalã ººi sstudii:
Se puncteazã ultima formã de studii
absolvite cu diplomã.

doctorat 30 pp
masterat 25 pp

studii universitare de lungã
duratã cu examen de licenþã 20 pp.

ºcoli tehnice, post liceale, colegii,
subingineri 15 pp.

studenþii înscriºi la o universitate
acreditatã, cu carnetul de student vizat
la zi ºi aflaþi cel puþin în anul II de studii
(punctaj care se cumuleazã cu punctajul
pentru studiile medii) 5 pp.

studii medii, profesionale, maiºtri
10 pp.

cursuri de calificare ºi perfecþio-
nare la locul de muncã 8 pp.

studii generale 7 pp.
fãrã studii (generale) 3 pp
vechimea în muncã – 1 pp. pentru

fiecare an, fãrã a se depãºi 20 p 

V. CCondiþii sspeciale:
pentru vechimea solicitãrii (do-

sarului depus) de locuinþã (începând cu
anul 1997):

pânã la un an vechime 0 pp.
câte 5 puncte pentru fiecare an de

vechime a solicitãrii
persoanele cu dizabilitãþi (înca-

drate într-o categorie specialã de han-
dicap: motorii, psihic,TBC, diabet)
10 pp

veteranii ºi vãduvele de rãzboi,
beneficiarii prevederilor Legii nr.
341/2004 (urmaºii eroilor martiri,
rãniþii ºi luptãtorii în Revoluþia din
decembrie 1989) ºi ai Decretului –lege
nr. 118/1990 (persoane persecutate pe
motive politice de dictatura instauratã
cu începere din 06.03.1945, precum ºi
persoanele deportate în strãinãtate ºi
prizonierii)” 7 pp

persoane care provin din case de
ocrotire socialã 20 pp.

pensionari 15 pp
pensionari de boalã 15 pp
locul de muncã, dovedit cu

adeverinþã pe ultimele 12 luni 15 pp
locatari ai unor locuinþe care nu

mai prezintã siguranþã în exploatare 30
p

persoane evacuate din case na-
þionalizate ºi retrocedate fostului pro-
prietar (a expirat termenul de 5 ani
prevãzut de Legea nr.10/2001 sau existã
sentinþã irevocabilã de evacuare) 40 pp.

persoane în curs de evacuare -au
proces de evacuare pe rol, notificare
pentru evacuarea locuinþei prin
executor judecãtoresc sau avocat  sau
care: - sunt în ultimul an de chirie la
proprietar, conform legislaþiei în
vigoare 30 pp.

mai au 2 ani în chirie la proprietar
24 pp

mai au 3 ani în chirie la proprietar 
18 pp

mai au 4 ani în chirie la proprietar 
12 pp

mai au 5 ani în chirie la proprietar 
6 pp

persoane care locuiesc în imobile
revendicate ºi au contract de închiriere

încheiat cu Primãria mun. Cluj-Na-
poca, în derulare 

5 pp

VI. SStarea ssãnãtãþii, în baza unui
certificat, iar boala sã fie cuprinsã în
nomenclatorul bolilor 6 pp.

VII. CCazuri dde fforþã mmajorã, situaþii
neprevãzute sau de excelenþã:

- la latitudinea comisiei 0 ––20 pp.

VIII. Solicitantul va completa obli-
gatoriu dosarul cu cartea funciarã dupã
ultimele domicilii din cartea de identitate. 

IX. Persoanele care au dublã cetãþenie
sau care au dobândit cetãþenia românã
dupã data de 01.01.1990, vor completa,
obligatoriu, dosarul cu înscrisuri (ade-
verinþe de la Oficiul de Cadastru sau
Biroul de inventariere a proprietãþilor sau
de la o altã instituþie de stat) care sã ateste
faptul cã nu au avut ºi nici nu au
proprietate privatã  în þara de provenienþã.  

Criterii eeliminatorii
X. SSolicitanþii ccare oocupã ssau aau

ocupat aabuziv oo llocuinþã ddin ffondul
locativ dde sstat, ssau ccare aau ffost eevacuaþi
pentru nneplata ccheltuielilor ccu ttitlu dde
chirie ssau dde îîntreþinere, nnu vvor ffi
trecuþi îîn llista dde pprioritãþi.

XI. SSolicitanþii ccare ddin ddiferite
motive aau rrefuzat oo rrepartiþie aa uunei
locuinþe, ppierd ddreptul dde aa bbeneficia dde
o aaltã rrepartiþie aa uunei llocuinþe ppe rraza
municipiului CCluj-NNapoca.

XII. NNu ppot bbeneficia dde llocuinþã ddin
fondul llocativ dde sstat:

Persoanele ccare nnu ppot fface ddovada
unui vvenit ppermanent, îîn vvederea
achitãrii cchiriei llunare ººi aa ccheltuielilor
aferente îîntreþinerii aacesteia.

Persoanele ccare nnu aau uun lloc dde
muncã ººi nnu ppot fface ddovada îînregistrãrii
la AA.J.O.F.M., rrespectiv aa iincluderii 
într-uun pprogram dde rreconversie pprofe-
sionalã, pprin aadeverinþe eeliberate dde
instituþiile aabilitate.

ACTE NNECESARE LLA DDOSAR

Pentru includerea în lista de prioritãþi
pentru atribuirea unei locuinþe pentru
anul 2009 din fondul locativ, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 114/1996 republicatã,
ale H.G. nr. 1275/2000 ºi ale H.C.L. nr.
87/2009, dosarele vor fi completate cu
urmãtoarele documente:

Adeverinþã de la Direcþia de
evidenþã a persoanelor, Serviciul de
evidenþã a persoanelor, prin care sã se
evidenþieze domiciliul sstabil aal ssolicitan-
tului, îîncepând ccu ddata dde 001.01.1990,
pânã îîn pprezent.

Declaraþie notarialã, datã de toþi
membrii majori ai familiei, din care sã
reiasã cã nu au deþinut, nu deþin ºi nici nu
au înstrãinat locuinþã proprietate
personalã, casã de vacanþã sau teren pe
teritoriul României, dupã 001.01.1990;

Persoanele care au dublã cetãþenie
sau care au dobândit cetãþenia românã
dupã data de 01.01.1990, vor prezenta
obligatoriu înscrisuri (adeverinþe de la
Oficiul de Cadastru sau Biroul de
inventariere a proprietãþilor sau de la o
altã instituþie de stat) care sã ateste faptul
cã nu deþin ºi nici nu au deþinut
proprietate privatã în þara de provenienþã;

Copii dupa buletinul de identitate
sau cartea de identitate a tuturor
membrilor majori ai familiei (condiþie de
bazã - domiciliul stabil în municipiul
Cluj-Napoca);

C.F-uri reactualizate ºi complete cu
toate poziþiile la Cap. B, Foaie de proprietate,
pentru toate adresele de domiciliu, începând
cu 01.01.1990 - ambii soþi; 

Adeverinþã de la Primãria co-
munei unde are domiciliu soþul/soþia
dvs., din care sã rezulte cã nu deþine
ºi nici nu a deþinut locuinþã sau teren
proprietate personalã - dacã este
cazul;

Adeverinþe cu venitul NET lunar
ºi cu venitul nnet ppermanent ppe uultimele
12 lluni, sau cupon de pensie, sau
declaraþie pe propria rãspundere cã nu
beneficiaþi de nici un venit - ambii soþi;

Declaraþie pe proprie rãspundere
cu suma acordatã sau primitã ca pensie
alimentarã;

Contract de închiriere înregistrat la
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a
judeþului Cluj, în situaþia în care locuiþi
în chirie la proprietar;

Contracte de închiriere înregistrate
la Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a
judeþului Cluj, în situaþia în care aþi locuit
în chirie la proprietar de mai mulþi ani;

Contract de închiriere sau de
comodat, dacã locuiþi la pãrinþi sau la rude;

Declaraþie pe proprie rãspundere
cu suprafaþa locativã (suprafaþa camerelor
ºi nr. total de persoane care locuiesc în
apartament, în situaþia în care locuiþi la
pãrinþi sau la rude;

Copii dupã actele de stare civilã
(certificat de naºtere, de cãsãtorie, deces,
sentinþã de divorþ);

Copii dupã actele de studii – diplomã
de 8 clase, 10 clase, cursuri de calificare ºi
perfecþionare la locul de muncã, ºcoalã
profesionalã, liceu, ºcoalã de maiºtri, ºcoalã
tehnicã sau post licealã, diplomã de licenþã,
masterat, doctorat, sau declaraþie pe proprie
rãspundere cã nu aveþi studii;

Copie a Carnetului de student,
vizat la zi- dacã este cazul;

Certificat de încadrare într-o
categorie de persoane cu dizabilitãþi –
dacã este cazul;

Adeverinþã care sã confirme
ºcolarizarea în Case de Ocrotire socialã –
dacã este cazul;

Dovada evacuãrii din locuinþã
retrocedatã în baza Legii nr. 112/1995, a
Legii nr.10/2001, sau a Legii nr.501/2002
– dacã este cazul;

Proces verbal de constatare
întocmit de cãtre Direcþia Tehnicã în
cazul în care locuinþa, pe care o ocupaþi în
baza unui contract de închiriere încheiat
cu primãria, nu prezintã siguranþã în
exploatare – dacã este cazul;

Certificat medical – dacã este cazul
– iar boala sã fie cuprinsã în
nomenclatorul bolilor;

Adeverinþã cu vechimea totalã în
muncã sau copie a Deciziei de pensionare;

Copie a Deciziei de pensionare
pentru caz de boalã sau incapacitate de
muncã-dacã este cazul;

Adeverinþe eliberate de instituþiile
abilitate, prin care sã faceþi dovada
înregistrãrii la A.J.O.F.M., respectiv a
includerii într-un program de reconversie
profesionalã – dacã este cazul;

Copii ale documentelor din care
rezultã cã aveþi calitatea de veterani ºi
vãduve de rãzboi, beneficiari ai prevederilor
Legii nr. 341/2004 (urmaºii eroilor martiri,
rãniþii ºi luptãtorii în Revoluþia din
decembrie 1989) ºi ai Decretului –lege nr.
118/1990 (persoane persecutate pe motive
politice de dictatura instauratã cu începere
din 06.03.1945, precum ºi persoanele
deportate în strãinãtate ºi prizonierii) – dacã
este cazul.



Licitaþii Jurnalul municipal
Cluj-Napoca

Numãrul 39 Februarie 2009
Pagina  4

www.primariaclujnapoca.ro

IANUARIE 22009

19 iianuarie
Obiectul licitaþiei: achiziþie

chioºcuri multifuncþionale
Numele firmelor participante: 
1. Asteco Industria cu oferta de

895.115 lei
Comisia se aflã în faza de evaluare.

20 iianuarie
Obiectul licitaþiei: iluminat –

extindere ºi modernizare - cartier
Gheorgheni - Micro 4

Numele firmelor participante: 
1. SC Neon Lighting SRL cu suma

de 200.480 lei
2. SC Ianus Zalau SRL cu suma de

259.679 lei
3. SC ElectroPlus SRL cu suma de

166.257 lei
4. SC Fise Serv Sise Tn Aise SRL

cu suma de 215.892 lei
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.
Obiectul licitaþiei: consultanþã

proiecte
Numele firmelor participante: 
1. SC Halcrow România SRL
2. SC Relians Corp SRL
3. SC Avensa Consulting SRL
4. SC Idom Inginieria y

Consultoria SA
5. SC Innovacion Y Desarollo

Local SL
6. S.I.C.I. Dominus 
7. SC 4Invest SA
Licitaþia s-a desfãºurat în douã

etape, firmele SC Halcrow România
SRL, SC Relians Corp SRL, SC
Avensa Consulting SRL ºi SC Idom
Inginieria y Consultoria SA califi-
cându-se în etapa a doua.

Dupã analizarea ofertelor financiare,
comisia a adjudecat licitaþia firmei SC
Relians SRL cu urmãtoarele procente:
cerere de finanþare – 0,3%, studiu de fe-
zabilitate – 1,5%, proiect tehnic, proiect
autorizaþie de construire – 1,0%, actu-
alizare/adaptare studiu de fezabilitate –
0,95%, actualizare/adaptare proiect tehnic
– 08% (procent din valoarea investiþiei).

21 iianuarie
Obiectul licitaþiei: licitaþie ilumi-

nat – extindere ºi modernizare –
Grigorescu nord

Numele firmelor participante: 
1. SC Neon Lighting SRL cu suma

de 177.936 lei
2. SC ElectroPlus SRL cu suma de

199.877 lei
3. SC Fise Serv Sise Tn Aise SRL

cu suma de 298.331 lei.
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.
Obiectul licitaþiei: licitaþie ilumi-

nat – extindere ºi modernizare –
Grigorescu sud

Numele firmelor participante: 

1. SC ElectroPlus SRL cu suma de
284.837 lei

2. SC Ianus Zalau SRL cu suma de
348.828 lei

3. SC Neon Lighting SRL cu suma
de 100.082 lei 

4. SC Fise Serv Sise Tn Aise SRL
cu suma de 377.372 lei.

Comisia urmeazã sã evalueze ofer-
tele spre adjudecare.

Obiectul licitaþiei: dirigenþie
pentru Piaþa Unirii

Numele firmelor participante: 
1. SC Cim Invest SRL – 0,79%
2. SC Power Design SRL – 1,71%, 
3. SC Artera Srl, Sc Metaline

Construct SRL – 0,58%
4. SC Infra Construct Design 

SRL – 0,42%.
Procentul reprezintã valoarea situ-

aþiei de lucrãri executate ºi acceptate la
platã de dirigintele de ºantier.

Numele câºtigãtorului ºi oferta: SC
Infra Construct Design SRL – 0,42%.

22 iianuarie
Obiectul licitaþiei: licitaþie iluminat

– extindere ºi modernizare – Mãnãºtur
Numele firmelor participante:
1. SC Neon Lighting SRL cu suma

de 271.119 lei
2. SC Fise Serv Sise Tn Aise SRL cu

suma de 409.353 lei
3. SC Energobit SRL cu suma de

383.832 lei
4. SC ElectroPlus SRL cu suma de

385.900 lei.
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.
Obiectul licitaþiei: licitaþie iluminat

– extindere ºi modernizare –
Gheorgheni Micro I

Numele firmelor participante:
1. SC Neon Lighting SRL cu suma

de 220.530 lei 
2. SC Fise Serv Sise Tn Aise SRL cu

suma de 355.030 lei
3. SC Energobit SRL cu suma de

353.244 lei
4. SC ElectroPlus SRL cu suma de

273.661 lei
5. SC Electroconstructia Elco SRL

cu suma de 332.605 lei.

Comisia urmeazã sã evalueze ofer-
tele spre adjudecare.

Obiectul licitaþiei: licitaþie ilumi-
nat – extindere ºi modernizare –
Gheorgheni – Micro 2

Numele firmelor participante:
1. SC Neon Lighting SRL cu suma

de 220.840 lei
2. SC Fise Serv Sise Tn Aise SRL

cu suma de 371.216 lei
3. SC Energobit SRL cu suma de

360.732 lei,
4. SC ElectroPlus SRL cu suma de

269.749 lei
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.

23 iianuarie
Obiectul licitaþiei: licitaþie ilumi-

nat – extindere ºi modernizare –
Gheorgheni – Micro 3

Numele firmelor participante:
1. SC Neon Lighting SRL cu suma

de 253.215 lei
2. SC Fise Serv Sise Tn Aise SRL

cu suma de 260.397 lei
3. SC Energobit SRL cu suma de

271.670 lei, 
4. SC ElectroPlus SRL cu suma de

151.903 lei
5. SC Electroconstructia Elco SRL

cu suma de 260.263,25 lei
6. SC Euroelectric SRL cu suma

de 377.379 lei.
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.
Obiectul licitaþiei: licitaþie ilumi-

nat – extindere ºi modernizare –
Grigorescu vest

Numele firmelor participante:
1. SC Neon Lighting SRL cu suma

de 136.820 lei
2. SC ElectroPlus SRL cu suma de

139.301 lei
3. SC Ianus Zalau SRL cu suma de

292 786 lei
4. SC Euroelectric SRL cu suma

de 265.078 lei.
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.
Obiectul licitaþiei: licitaþie ilumi-

nat – extindere ºi modernizare –
Zorilor nord

Numele firmelor participante:
1. SC Neon Lighting SRL cu suma

de 267 249 lei,
2. SC Fise Serv Sise Tn Aise SRL

cu suma de 376 983 lei
3. SC Energobit SRL cu suma de

345 756 lei
4. SC ElectroPlus SRL cu suma de

296 938 lei
5. SC Euroelectric SRL cu suma

de 1 381 655 lei.
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.

26 iianuarie
Obiectul licitaþiei: dirigenþie

pentru parkingul de pe str. Primãverii

fn ºi parkingul de pe str. Aurel Vlaicu
Numele firmelor participante:
- pentru parkingul suprateran de

pe str. Primãverii
1. SC Cimimvest SRL – 0,47% din

valoarea situaþilor executate
2. SC Druconsult SRL – 0,469%
3. SC Panty Construct SRL – 0,19%
4. SC CG Management SRL – 0,85%
5. SC Master Construct SRL – 0,79% 
6. SC Crescendo Consult SRL – 0,49%.
- pentru parkingul suprateran de

pe str. Aurel Vlaicu
1. SC Druconsult SRL – 0,529%
2. SC Panty Construct  SRL – 0,24%
3. SC CG Management SRL – 0,85%
4. SC Master Construct SRL – 0,82% 
5. SC Crescendo Consult SRL – 0,80%.
Numele câºtigãtorului ºi oferta: SC

Panty Construct SRL pentru ambele
parkinguri

29 iianuarie
Obiectul licitaþiei: dirigenþie ilu-

minat 
Numele firmelor participante:
1. SC Pro Electric SRL cu 1, 25 %

din valoarea situatilor executate.
Numele câºtigãtorului ºi oferta: SC

Pro Electric SRL

30 iianuarie
Obiectul licitaþiei: execuþie

lucrãri la Piaþa Unirii
Numele firmelor participante:
1. SC Iridium Construct SRL cu

oferta în valoare de 3.898.352,25 lei
2. SC Transilvania Constructii SRL

– 5.980.226 lei 
3. SC Cmc Maramures –

4.417.704,29 lei
4. SC Ortega SRL –

7.820.523,648 lei
5. SC Garden Center Grup SRL –

6.428.283,53 lei 
6. SC New Amport Compani SRL

– 5.888.835 lei.
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.

FEBRUARIE 22009

16 ffebruarie
Obiectul licitaþiei: înlocuire

parapeþi canalul Morii
Numele firmelor participante:
1. SC Bogart SRL 34.400,00, dura-

ta de predare 29 zile
2. SC Planwerk SRL 47.045,60,

durata de predare 20 zile
3. SC P-Delta SRL 50.000,00 dura-

ta de predare 29 zile.
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.

17 ffebruarie
Obiectul licitaþiei: construire

parking suprateran Primãverii,
Mãnãºtur

Numele firmelor participante:
1. SC Napoca SA,

17.683.682,92/durata de execuþie 7 luni
2. SC Concefa Sibiu,

17.856.691,00/17 luni
3. SC Acomin Cluj,

18.713.857,00/20 luni
4. SC Dafora SA, 7.673.399,00/11

luni
5. SC Con-A Sibiu,

17.030.384,07/5 luni
6. SC ACI Cluj, 17.369.175,36/7 luni
7. SC Transilvania Construcþii

SA,12.671.825,65/5,8 luni
8. SC Uti Instal, 19.171.470,29/8

luni
9. SC Precon

SRL,20.232.490,00/12 luni

10. SC Kesz SRL, 21.276.343,62/9
luni

11. SC Comnord SA Bucuresti,
26.026.538,11/23 luni

Comisia urmeazã sã evalueze ofer-
tele spre adjudecare.

23 ffebruarie
Obiectul licitaþiei: concurs de

soluþii PUG
Numele firmelor participante:
1. SC Tecnicoop SRL 
2. UTCN
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.
Obiectul licitaþiei: construcþie

parking suprateran Aurel Vlaicu, cartier
Mãrãºti

Numele firmelor 
participante:
1. Trustul de C-þii Instalaþii ºi

Montaj SA - 2.937.842,50/durata de
predare 6 luni

2. SC Con-A Sibiu -
3.146.066,26/4 luni

3. Decorint 3.394.979,95/6 luni
4. SC Transilvania Construcþii SA -

3.032.778,15/3,8 luni
5. SC Kesz SRL - 2.506.454,38/2,5

luni
6. SC Trans Beton - 2.796.406,84/3

luni
7. SC Napoca SA - 2.461.724,39/3

luni
8. SC ICSH Hunedora

Kmpconstruct - 3.737.028,00/5 luni
9. SC Acomin Cluj -

2.528.848,00/4 luni
10. Modern Bau - 2.980.707,97/2

luni
11. SC Co-Mod SRL -

3.496.037,00/17 luni
12. SC Actual Bau Ungaria -

2.898.089,00/4,5 luni
13. SC Dafora SA - 2.739.719,25/4

luni
14. SC Precon SRL -

3.155.595,00/12 luni
15. SC Concefa Sibiu -

2.776.552,00/6 luni
16. Compact Construct -

3.772.036,21/10 luni
17. SC Pro Serv SRL -

2.983.856,00/9 luni
18. TCI Constructii General SA -

2.668.889,00/5 luni
19. SC Cartel Bau - 2.774.975,78/5

luni
20. SC Axa Campia Turzii -

3.154.846,00/9 luni
21. SC Pro Com SRL Italia -

4.143.092,07/8 luni
22. SC Panpetrol Com SRL -

3.551.120,00/4 luni
23. SC ACI Cluj - 2.740.301,15/2,5

luni
24. SC Cri Rus Construct SRL -

3.534.874,44/14,5 luni
25. SC Conrep SA - 3.484.231,37/8

luni

24 ffebruarie
Obiectul licitaþiei: 

negocierea pentru concesiunea con-
strucþiei parkingul subteran din Piaþa
Mihai Viteazul cu societatea Cocedir
Portugalia, care a ofertat 110
euro/mp.

25 ffebruarie
Obiectul licitaþiei: închiriere

spaþiu comercial Piaþa Zorilor
Numele firmelor participante:
1. SC Frigoline SRL 4 lei/mp/zi
2. SC 94 CSA SRL 3,5 lei/mp/zi.
Comisia urmeazã sã evalueze ofer-

tele spre adjudecare.
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Primãria CCluj-NNapoca ººi RRATUC aau
inaugurat lla îînceputul llunii ffebruarie,
intrarea ppe ttraseu aa 55 ttramvaie mmoder-
nizate, aachiziþionate îîn aacest aan. 

Tramvaiele ssecond hhand aau ffost
modernizate dde oo ccompanie ggermanã ººi
sunt ccu ppânã lla 445 %% mmai ssilenþioase.
Preþul uunui ttramvai aa ffost dde 220.000 EEuro,
la ccare sse aadaugã ttransportul ddin
Germania. SSuma nnecesarã aachiziþionãrii
tramvaielor aa ffost ccuprinsã îîn pprogramul
de iinvestiþii aal RRATUC, aaprobat dde
Consiliul llocal.

La CCluj-NNapoca uurmeazã ssã ssoseascã
în pperioada uurmãtoare aalte 55 ttramvaie,
numãrul aacestora rridicânduse aastfel lla 550.
Parcul aauto aal RRATUC mmai ccuprinde 2218
autobuze, 1108 ttroleibuze ººi 111 mmicrobuze.

Cele mmai vvechi ttramvaie aaflate îîn ccir-
culaþie ssunt ddin 11987-11989 ((9), iiar ccele mmai
noi ssunt ddin 22002 ((6).

Primãria mmunicipiului CCluj-NNapoca
a ppus îîn ffuncþiune uun nnou ssemafor,
amplasat lla iintersecþia sstrãzilor GGirdano
Bruno ººi CCorneliu CCoposu.
Semaforul ffuncþioneazã îîn 33 ffaze, aastfel:

înainte ppe aambele ssensuri ppe sstr.
Girodano BBruno ººi ddreapta iintermitent
spre sstr. CCorneliu CCoposu

înainte ººi sstânga dde ppe GGiordano
Bruno sspre sstr. CCorneliu CCoposu ººi
dreapta iintermitent dde ppe sstr. CCorneliu
Coposu sspre sstr. GGiordano BBruno

dreapta dde ppe GGiordano BBruno
spre CCorneliu CCoposu, sstânga dde ppe
Corneliu CCoposu sspre GGiordano BBruno
ºi ddreapta iintermitent sspre GGiordano
Bruno ccu ccedeazã ppentru ppietoni.

Semaforizarea iintersecþiei aa ffost rrea-
lizatã îîn rregie pproprie dde eechipa RRADP ººi
pentru rrealizarea eei aau ffost uutilizate
echipamente vvechi rrecuperate oodatã ccu
modernizarea ssistemului dde ssemaforizare
din zzona ccentralã.

Primãria mmunicipiului CCluj-NNapoca aa
înfiinþat 111 nnoi ttreceri dde ppietoni:

str. DDâmboviþei lla iintersecþie ccu sstr.
Molnar PPiuariu;

str. TTeleorman lla iintersecþie ccu sstr.
Molnar PPiuariu;

str. FFabricii dde zzahãr lla iintersecþie ccu
str. MMolnar PPiuariu;

str. GGrãdinarilor lla iintersecþie ccu IInului;
str. FFabricii lla iintersecþie ccu sstr.

Cãlan ((str. AAnina);
str. CCrinului lla iintersecþie ccu sstr.

Ciocârliei;
str. AAnton PPann lla iintersecþie ccu sstr.

Porumbeilor;

str. PPorumbeilor lla iintersecþie ccu
str. AAnton PPann;

aleea aauto ccare fface llegãtura îîntre sstr.
Valeriu BBologa ººi pparcarea dde lla IIulius
Mall, îîn ddreptul aaccesului lla CCãminul
Liceului PPedagogic;

str. BBraºov lla iintersecþie ccu sstr. IIosif
Vulcan;

str. BBogdan PPetriceicu HHaºdeu îîn
dreptul sscãrilor eexistente ppe sstradã, sscãri
care ffac llegãtura îîntre ccele ddouã bbretele
denivelate aale sstrãzii, îîn aapropiere dde
accesul ((auto ººi ppietonal) îîn CComplexul
Studenþesc HHaºdeu, aacces aadiacent
Cãminului XXVII.

PARCUL AUTO AL RATUC 
S-A ÎMBUNÃTÃÞIT CU ÎNCÃ 5 TRAMVAIE

SEMAFOR LA INTERSECÞIA STRÃZILOR
GIORDANO BRUNO ªI CORNELIU COPOSU

REORGANIZAREA INTERSECÞIEI 
STRÃZILOR GRÃDINARILOR - INULUI 

TRECERI DE PIETONI NOU ÎNFIINÞATE

Primãria mmunicipiului CCluj-NNa-
poca aa iinstituit îîncepând ccu ddata dde 33
februarie aa.c. mmãsura dde rreorganizare
a ccirculaþiei îîn iintersecþia sstrãzilor
Grãdinarilor ººi IInului, sstabilitã pprin
hotãrâre aa CComisiei mmunicipale dde

sistematizare aa CCirculaþiei ddin ddata dde
21 iianuarie aa.c. 

Astfel, sse iinstituie aacordarea pprio-
ritãþii dde ttrecere ppe ddirecþia îînainte ººi vviraj
la ddreapta lla vvenire ddinspre sstr. BBanilor-
Inului sspre sstr. GGrãdinarilor ººi sstr. AAnina.

Zorilor: str. Pasteur nr. 78 –
str. Gh. Dima nr. 20

Zona viitorului parking este cuprinsã
în perimetrul dintre str. Pasteur nr. 78,
str. Gheorghe Dima nr. 12-20 ºi str.
Castanilor nr. 1-5. Suprafaþa totalã a
terenului este de cca 1.800-2.000 mp.

Aici se preconizeazã realizarea unui
parking suprateran în care se vor
prevedea cca 150-200 de locuri de par-
care, cu sistem de control acces, sistem de
supraveghere video, instalaþii semnalizare
incendiu, instalaþii de iluminat interior ºi
exterior, hidranþi , ascensor de persoane
etc

Mãnãºtur: str. Primaverii fn
Proiectul prevede amenajarea a cca

500 locuri de parcare pentru care s-au
realizat pânã în prezent ridicarea to-
pograficã ºi studiul geotehnic, s-au obþi-
nut aprobãrile Consiliului local pentru
planul urbanistic de detaliu ºi cel zonal
prin H.C.L 396 din 30 septembrie 2008
ºi pentru studiul de fezabilitate prin
H.C.L 470 din 04 noiembrie 2008.
Parking-ul are un regim de înãlþime pre-
vãzut S+P+6E+terasã. Valoarea in-
vestiþiei estimatã conform deviz general
este de 25.642.105 lei.

Mãrãºti: str. Fabricii nr. 4 – str.
Fabricii de zahãr nr. 5

Zona în care se va amplasa parking-ul
este cuprinsã în perimetrul dintre str.
Fabricii nr. 4, str. Fabricii de zahãr nr. 5 ºi
str. Simion Muºat. Suprafaþa totalã a
terenului este de cca 2.400 mp.

Parkingul va asigura cca 250-350 de
locuri de parcare ºi va beneficia de sistem
de control acces, sistem de supraveghere
video, instalaþii semnalizare incendiu,
instalaþii de iluminat interior ºi exterior,
hidranþi, ascensor de persoane etc.

Pentru acest proiect s-a obþinut apro-
barea Consiliului local pentru Planul
Urbanistic de Detaliu, H.C.L 76 din 27
ianuarie 2009 ºi pentru studiul de fezabi-
litare, H.C.L 43 din 27 ianuarie 2009.
Valoarea investiþiei se ridicã la suma de
26.232.773 lei.

Gheorgheni: str. Bãiºoara 
nr. 1-3

Zona de amplasare este cuprinsã în
perimetrul dintre strãzile Bãiºoara ºi
Liviu Rebreanu, în suprafaþa totalã de cca
2.100 mp.

Soluþia tehnicã propusã prevede
amenajarea a cca 350-400 de locuri de
parcare, ce vor beneficia de sistem de

control acces, sistem de supraveghere
video, instalaþii semnalizare incendiu,
instalaþii de iluminat interior ºi exterior,
hidranþi , ascensor de persoane etc.

Proiectul a obþinut aprobarea Consi-
liului local pentru Planul Urbanistic de
Detaliu, prin H.C.L 75 din 27 ianuarie
2009 ºi pentru studiul de fezabilitate, prin
H.C.L 44 din 27 ianuarie 2009. Valoarea
investiþiei se ridicã la suma de 24.340.336
lei.

Mãrãºti: str. Aurel Vlaicu
Amplasamentul viitorului parking se

aflã în zona delimitatã de numerele 38 ºi
42 de pe strada Aurel Vlaicu, pe o
suprafaþã totalã de cca 1.725 mp.

Soluþia tehnicã prezintã amenajarea
unui parking suprateran în care se vor
prevedea cca 150 – 200 de locuri de par-
care, prevãzute cu sistem de control
acces, sistem de supraveghere video,
instalaþii semnalizare incendiu, instalaþii
de iluminat interior ºi exterior, hidranþi ,
ascensor de persoane etc.

Consiliul local a aprobat Planul
Urbanistic de Detaliu prin  H.C.L 437
din 21 octombrie 2008 ºi studiul de fe-
zabilitate prin  H.C.L. nr. 471 din 04
noiembrie 2008. Valoarea estimatã a
investiþiei este de 7.066.820 lei.

1500 locuri de parcare
în cinci parkinguri 
colective în cartiere

Primãria Cluj-Napoca a reluat
activitatea de eliberare a autorizaþiilor
taxi prin intermediul Serviciul de
transport public local autorizat de
ANRSC (Autoritatea naþionalã de
reglementare pentru serviciile comu-
nitare) în data de 10 februarie 2009.

Odatã cu eliberarea autorizaþiilor
de taxi se vor încheia ºi contractele de
atribuire dintre Consiliul Local ºi

transportator, prin care sunt stabilite
drepturile, dar ºi obligaþiile taximetriº-
tilor.

În 2008, în Cluj-Napoca erau
3.203 taximetre autorizate în baza Legii
38/2003, aparþinând atât persoanelor
fizice, cât ºi juridice. Conform Legii
265 pe 2007, toþi deþinãtorii de auto-
rizaþii de taxi trebuiau sã depunã cereri
de preschimbare a lor pânã la data de

31.03.2008. In baza acestei prevederi
legale, celor care au depus la termen
cererile le-au fost întocmite noile
autorizaþii, respectiv 2771 de taxime-
tre, din care 2020 de autorizaþii taxi
pentru persoane fizice ºi 751 pentru
persoane juridice.

Numãrul solicitãrilor noi de auto-
rizare este de 1977, din care 580 de la
persoane fizice. Primãria nu poate
rezolva favorabil aceste solicitãri,
deoarece, conform Legii 68/2008,
numãrul autorizaþiilor de transport
este nelimitat; dar numãrul autoriza-
þiilor de taxi este limitat la maxim 4 la
1.000 de locuitori ai localitãþii. 

Astfel, conform acestor prevederi
legale, în Cluj-Napoca se pot autoriza
1.237 de autorizaþii, la cei 309.300 de
locuitori înregistraþi la 1 ianuarie 2008.

Datoritã acestei situaþii, Primarul
Sorin Apostu a transmis cabinetelor
parlamentare ale domnilor Daniel
Buda ºi Mircia Giurgiu propuneri de
modificare ale legislaþiei, astfel încât
numãrul maxim de taxiuri sã poatã fi
stabilit prin hotãrârea Consiliului
local, deoarece administraþia localã
cunoaºte cel mai bine nevoile
oraºului.

Potrivit unui studiu de oportuni-
tate realizat de Search Corporation în
2007, Clujul are nevoie de 4.000 de
taxiuri, cifrã însuºitã de Consiliul local
prin HCL 712 din 2007. 

Primãria a reluat 
autorizarea taxiurilor



„De la deratizare...” Acesta este
rãspunsul pe care l-au primit patru
persoane de pe raza municipiului
Cluj-Napoca când li s-a bãtut la uºã.

În locuinþã intrã un bãrbat, are o
geantã, o mapã ºi un tabel, spune cã a
venit pentru igienizare ºi dintr-o sti-
cluþã toarnã o soluþie de culoare albã în
sifonul de la chiuvetã.

Apoi trece într-un tabel adresa ºi
numele persoanei cãreia i-a oferit ser-

viciile. ªi aºteaptã plata acestor servicii.
Clienþii, de fiecare datã persoane în
vârstã, le aratã banii pe care îi au prin
casã, iar „funcþionarul” îi ajutã „cu
banii ãºtea noi...” ºi îºi ia singur plata,
de fiecare datã mai mult decât ceruse.
Când i se cere chitanþã, bãrbatul le
rãspunde cã le va da peste 2-3 sãp-
tãmâni când va repeta deratizarea. 

Poliþiºtii Compartimentului Fur-
turi din Locuinþe din cadrul Secþiei II

Poliþie Cluj-Napoca, au depistat un
bãrbat de 38 de ani, suspectat de
comiterea a patru furturi din locuinþã
prin modul de operare „Deratizare”,
creând un prejudiciu de aproximativ
1000 lei. De fiecare datã victimele au
fost persoane în vârstã.

Din cercetãri a reieºit cã, în preala-
bil, a abordat victimele pe stradã sub
pretextul cã le cunoaºte. Persoanele
abordate surprinse de faptul cã li se

adresau cu un alt nume, le spuneau cã
de fapt ele se numesc altfel ºi cã nu stau
la adresa menþionatã de necunoscut ci
la o alta, pe care o indicau. Câteva zile
mai târziu au fost vizitaþi de „omu’ cu
deratizarea”.

Poliþiºtii atrag atenþia persoanelor
în vârstã sã fie mai precaute, sã nu lase
în interiorul locuinþei, fãrã administra-
tor sau un reprezentant al comisiei de
locatari,  persoane necunoscute care

susþin cã sunt reprezentanþi ai unor
regii ºi sã nu le ofere datele de identi-
tate.

Acordând mai multã atenþie sigu-
ranþei bunurilor personale, nici un hoþ
nu se va atinge de bunurile dumnea-
voastrã sau dacã va încerca s-o facã,
aceasta nu va fi nicidecum o reuºitã.

Poliþia depune eforturi susþinute
pentru prinderea ºi tragerea la rãspun-
dere penalã a infractorilor însã, înainte
de toate, fiecare trebuie sã fie cel mai
bun paznic al propriilor bunuri.

Biroul dde ppresã
Poliþia MMunicipiului CCluj-NNapoca

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

BIROUL MASS-MEDIA,
CAMERA 50, MOÞILOR 3
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Ministerul Dezvoltãrii  Regionale ºi
Locuinþei a lansat un proiect de
Ordonanþã de Urgenþã (OUG) în cadrul
unei dezbateri publice prin care asocia-
þiile de proprietari vor participa într-o

mãsurã mai redusã decât pânã acum la
finanþarea lucrãrilor de reabilitare ter-
micã a blocurilor de locuinþe. Astfel,
proprietarii vor plãti maxim 20% din
costurile totale, iar diferenþa va fi

acoperitã din fonduri de la bugetul de
stat (50%) ºi autoritãþile locale (30%). În
prezent, proprietarii, statul ºi autoritãþile
locale au obligaþia sã acopere fiecare
aproximativ o treime din suma necesarã. 

Conform acestui proiect, autori-
tãþile locale vor putea prelua parþial sau
integral cheltuielile aferente lucrãrilor
de intervenþie care revin asociaþiilor de
proprietari, dacã acestea nu au sufi-
ciente fonduri.

Prin procesul de reabilitare ter-
micã se reduce consumul de energie
pentru încãlzirea blocurilor de lo-
cuinþe, lucru care conduce la o creº-
tere a independenþei energetice a
României, prin reducerea consumu-
lui de combustibil convenþional uti-
lizat la prepararea agentului termic,
aceast conducând la scãderea impor-
turilor. 

Pentru programul de reabilitare
termicã, 22 000 de apartamente sunt
prevãzute a fi izolate termic în anul
2009, cu fonduri de la bugetul de stat,
ºi de asemenea, încã 28.000 de aparta-
mente, în baza celor 200 milioane,
credit angajat.

Adoptarea de urgenþã a acestui act
normativ reprezintã o altã modalitate
de susþinere a creºterii economice,
crearea unor noi locuri de muncã sau
contracararea efectelor negative pe care

criza financiarã ºi economicã inter-
naþionalã le poate avea asupra sec-
toarelor energetic ºi al construcþiilor.

Principalele lucrãri de intervenþie
stabilite prin prezenta ordonanþã de
urgenþã asupra blocurilor de locuinþe
sunt:

izolarea termicã a pereþilor exte-
riori;

înlocuirea ferestrelor ºi uºilor
exterioare existente, inclusiv a tâm-
plãriei aferente accesului în blocul de
locuinþe, cu tâmplãrie performantã
energetic;

termo - hidroizolarea terasei/ter-
moizolarea planºeului peste ultimul
nivel în cazul existenþei ºarpantei;

izolarea termicã a planºeului
peste subsol, în cazul în care prin
proiectarea blocului sunt prevãzute
apartamente la parter.

Mai multe informaþii referitoare la
reabilitarea termicã a blocurilor, puteþi
obþine accesând site-ul Guvernului
României, www.gov.ro sau site-ul
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Locuinþei,  www.mie.ro. 

Modificãri ale programului de reabilitare termicã 

POLIÞIA AVERTIZEAZÃ!

PROIECTE DE LEGI 
ÎN FOLOSUL ASOCIAÞIILOR DE PROPRIETARI

Modificãri ale programului “Casa Verde”
Acest program a fost suspendat în

luna decembrie deoarece au fost identifi-
cate mai multe probleme, dintre care prin-
cipiul “primul venit, primul servit” din
ghidul solicitantului, sau montarea de
echipamente de încãlzire care utilizeazã
energii regenerabile pe locuinþele de
vacanþã.

O altã neregulã subliniatã ar fi cea
referitoare la faptul cã, în România, pro-
ducãtorii de astfel de echipamente sunt,
practic, inexistenþi, agenþii economici fiind
astfel puºi în situaþia de a importa aceste
sisteme, nu neapãrat din Uniunea Euro-
peanã, proces considerat unul nepotrivit,
în situaþia de crizã economicã în care ne
aflãm. 

Potrivit reprezentanþilor Ministerului
Mediului, se pregãteºte un proiect-pilot
care va prelua obiectivele din programul
“Casa Verde” dar care se va adresa cu pri-

oritate asociaþiilor de proprietari/locatari,
ºcolilor, grãdiniþelor ºi cãminelor. 

O altã noutate a programului constã
în asocierea programului „Casa Verde” cu
programul de reabilitare termicã a
blocurilor deoarece o reabilitare termicã
dublatã de montarea de panouri solare ar
duce implicit la scãderea valorii facturii.

Asociaþiile de locatari ºi-ar putea
monta, pe viitor, panouri solare ºi sã-ºi
reabiliteze termic blocul plãtind doar 30%
din costuri, din care 10% pentru montarea
panourilor solare ºi 20% pentru reabilitarea
termicã a blocurilor. ªi toate acestea pentru
cã Ministerul Mediului va achita 90% din
costurile de montare a panourilor, iar
Guvernul ºi autoritãþile locale, 80% din
costul anvelopãrii blocului.  

Bugetul pentru programul Casa Ver-
de pentru acest an este de 520 milioane de
lei.
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SFÂNTUL VALENTIN
Sãrbãtorirea zilei de Sfântul

Valentin îºi are originea într-o
tradiþie care a început în Roma
anticã, respectiv Lupercalia, 
celebrarea fertilitãþii, sãrbãtoritã
pe data de 14 februarie. Unul 
dintre obiceiuri era de scriere a
unor mesaje de dragoste de cãtre
tinerele necãsãtorite. 

DRAGOBETELE
Entitate magicã asemãnãtoare

lui Eros sau Cupidon,
Dragobetele se diferenþiazã de
blajinitatea Sfântului Valentin,
fiind un barbat chipeº, un 
neastâmpãrat ºi un nãvalnic.
Preluat de la vechii daci, românii
au transformat Dragobetele în
protectorul iubirii celor care se
întâlnesc în ziua de 24 februarie,
zi în care se spune cã 
"se logodesc" pãsãrile.

SFÂNTUL
VALENTIN

DRAGOBETE
2009
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Proiectul noului stadion municipal

MANAGEMENTUL TRAFICULUI ªI CENTRU DE TELESUPRAVEGHERE 

Primaria Municipiului Cluj –
Napoca a început implementarea sis-
temului de management al traficului
urban, care consta în:

modernizarea sistemului de
semaforizare actual prin reechiparea
intersecþiilor cu echipamente capabile sã
funcþioneze în sistem adaptiv ºi se-
maforizarea unor intersecþii ºi treceri de
pietoni nesemaforizate, pentru a fi
incluse în axe de corelare sau pentru cã
reprezintã puncte critice în circulaþie.
Sistemul reprezintã un sistem de
semaforizare programatã pentru diferite
pãrþi ale zilei, funcþie de fluxurile de tra-
fic înregistrate;

controlarea traficului urban prin
instalarea unui software adecvat pe noile
automate montate în teren;

asigurarea culegerii prin senzori de
trafic a informaþiilor despre evoluþia trafi-
cului în vederea functionari în primul
rând în regim adaptiv a sistemului insta-

lat ºi apoi a creãrii unei baze de date
despre traficul înregistrat în intersecþii, în
baza cãreia sã se creeze o bibliotecã de
programe pentru diferite momente de
timp;

Conceptul se bazeazã pe suportul
unui sistem de comunicaþie între echipa-
mente bazat pe reþeaua de fibrã opticã ce
urmeazã a fi dezvoltatã. Pânã la realizarea
reþelei de fibrã opticã se foloseºte o soluþie
de tranziþie care sã acopere necesitãþile
funcþionale de sincronizare cu costuri cât
mai reduse folosind tehnologia real time

treceri de pietoni ºi secþiuni de control a
traficului;

ETAPA 2 implementarea sistemului de
management al vehiculelor de transport
public folosind diferite tehnologii pentru
a localiza fiecare vehicul ºi comunicaþii
radio pentru a transmite poziþia la un post
central. Datele recepþionate pot fi folosite
pentru un management mai eficient al
serviciilor de transport public.

ETAPA 3 combinarea celor douã sis-
teme dezvoltate printr-o interconectare
corespunzãtoare ºi introducerea sistemu-
lui de dispecerizare care va aloca în mod
inteligent prioritate vehiculelor de trans-

port public ºi în acelaºi timp va asigura
optimizarea/monitorizarea ºi manage-
mentul traficului pe reþeaua rutierã.

Arhitectura fizicã a sistemului la final
dupã realizarea celor 3 etape

Sistemul va avea urmãtoarele servere
de aplicaþie:

1. managementul integrat al traficu-
lui ºi transportului în comun

2. controlul traficului urban
3. managementul traficului pe

poduri
4. ghidarea ºi informarea în trafic
5. monitorizarea traficului
6. supravegherea traficului prin

TVCI (video)
7. managementul parcãrilor
8. informarea cetãþenilor
Ecranul din Centrul de telesuprave-

ghere conþine :
• Meniul de comenzi
• Harta cu zona sub control

• Etichete pentru fiecare intersecþie
• Data ºi ora
• Eticheta care sã arate starea comu-

nicaþiei
Cum funcþioneazã:
• la sosirea unui mesaj dintr-o inter-

secþie, eticheta asociatã se va activa în
regim intermitent împreunã cu un mesaj
sonor pânã când operatorul va confirma
de luare la cunoºtinþã;

• controlul “on line“ la distanþã se va
face în regim parolat pe 3 nivele ºi va per-
mite urmãtoarele operaþiuni:

• încãrcarea programelor în auto-
mate

• setarea orei din automatul de diri-
jare

• colectarea datelor de trafic stocate
în automat

• colectarea jurnalului de stare din
automat

• controlul de la distanþã a panoului
de comandã din automat.

STAÞIE DE LUCRUclock (prin intermediul GPS sau GPRS).
Sistemul proiectat este destinat

administrãrii problemelor legate de flu-
enþa traficului pe arii extinse cu scopul de
a optimiza traficul, utilizând sisteme
adaptive care regleazã fluxurile de trafic

pe baza informatiilor captate de senzori
implantaþi în infrastructura rutierã.
Avantajul acestui sistem este capacitatea
lui de a se adapta la condiþiile reale de
trafic. Controlul traficului urban are
rolul de a reduce per ansamblu nivelul de

congestie, de poluare ºi numãrul de acci-
dente.

Implementarea sistemului de con-
trol al traficului se realizeazã în urmã-
toarele etape:

ETAPA 1 modernizarea sistemului de
semaforizare actual, incluzând intersecþii,
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Modul control trafic
Piaþa Lucian Blaga
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PARCAÞI ÎN LOCURILE SPECIAL DESTINATE!
Parcarea neregulamentarã 

în ianuarie ºi februarie s-a soldat cu
608: Maºini ridicate
688: Maºini blocate 
5467: ªoferi amendaþi

136.675 lei la bugetul local

PARCAÞI ÎN LOCURILE SPECIAL DESTINATE!
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Art. 11. Se alege în funcþia de vice-
primar al municipiului Cluj-Napoca
domnul Radu-Marin Moisin.

Art. 22. Cu îndeplinirea prevederi-
lor hotãrârii se încredinþeazã Secreta-
rul municipiului Cluj-Napoca ºi Ser-
viciul Relaþii cu Consiliul.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 220 vvoturi, pprin vvot ssecret

Art. 11. Înceteazã de drept mandatul
de consilier local al domnului Sorin
Apostu, din partea P.D-L.

Art. 22. Se valideazã mandatul con-
silierului supleant Radu Florin Raþiu
(foto), din partea P.D-L. 

Art. 33. Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã Secre-
tarul municipiului Cluj-Napoca ºi
Serviciul Relaþii cu Consiliul.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã  
cu 226 vvoturi

Art. 11. Înceteazã de drept mandatul
de consilier local al domnului Vasile
Florin Stamatian, din partea PD-L.

Art. 22. Se valideazã mandatul con-
silierului supleant Pal Peter (foto), din
partea P.D-L.

Art. 33. Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã Secre-
tarul municipiului Cluj-Napoca ºi
Serviciul Relaþii cu Consiliul.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art. II. Se modificã art. 2 alin. 3 din
Hotãrârea nr. 243/2008, în sensul
înlocuirii domnului consilier local, din
partea P.D-L Sorin Apostu, preºedinte
al Comisiei pentru urbanism, amena-
jarea teritoriului ºi protecþia mediului,
cu domnul Radu-Marin Moisin, con-
silier local din partea P.D-L, precum ºi
a domnului Radu-Marin Moisin, se-
cretar al aceleiaºi comisii, cu domnul
Radu Florin Raþiu, consilier local
supleant din partea P.D-L.

Art. III. Se modificã art. 2 alin. 5 din
Hotãrârea nr. 243/2008, în sensul
înlocuirii domnului consilier local, din
partea P.D-L, Vasile Florin Stamatian,
preºedinte al Comisiei pentru sãnãtate,
muncã, protecþie socialã, tineret ºi
sport, cu domnul Gheorghe ªurubaru,
precum ºi înlocuirea domnului con-
silier local Gheorghe ªurubaru, mem-
bru în aceeaºi comisie, cu domnul Pal
Peter, consilier local supleant din
partea P.D-L.

Art. IIII. Se modificã art. 2 alin. 2
din Hotãrârea nr. 243/2008, în sensul
înlocuirii domnului Radu-Marin
Moisin din funcþia de preºedinte al
Comisiei pentru administraþie publicã
localã, probleme juridice, servicii pu-
blice ºi comerþ, cu domnul consilier
local Marceluº Lucian Suciu, iar în
funcþia de secretar al comisiei – funcþie
deþinutã de domnul Marcelus Lucian
Suciu, pe domnul Radu-Marin
Moisin.

Art. IIV. Cu îndeplinirea prevederi-
lor hotãrârii se încredinþeazã Secre-
tarul municipiului Cluj-Napoca ºi
Serviciul Relaþii cu consiliul.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã  
cu 226 vvoturi

Art.l. Se aprobã utilizarea unui
numãr de 100 angajaþi pentru anul
2009 pentru efectuarea unor servicii
publice de refacere ºi întreþinere a
infrastructurii de ecologizare ºi de

realizare a unor lucrãri edilitare, a unor
servicii sociale precum ºi pentru ser-
vicii în interesul comunitãþii locale.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se Încredinþeazã Serviciul
resurse umane Direcþia tehnicã,  Di-
recþia poliþia comunitarã, Serviciul
protecþie socialã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Art.I. Se modificã art. 1 al Hotãrârii
nr. 414/2008 (stabilirea impozitelor ºi
taxelor locale pentru anul 2009), în sen-
sul modificãrii Anexei I lit. A. Impozite ºi
taxe administrate de Direcþia taxe ºi
impozite locale, dupã cum urmeazã: 

- la CAPITOLUL IV - impozitul
pe autovehiculele de transport marfã cu
masa totalã autorizatã egalã sau mai
mare de 12 tone, prevãzut de art. 263
alin. (4) ºi (5) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se stabileºte
conform anexei, care face parte inte-
grantã din prezenta hotãrâre.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia taxe ºi
impozite locale ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Anexã la Hotãrârea 
nr. 42/2009 de modificare 
a Anexei nr. I lit. A, Capitolul IV
din HCL nr. 414/2008

Art.263 alin.(4) ºi art.292 alin.(3)
TABEL 11
Art.263 alin.(5) ºi art.292 alin.(3)
TABEL 22

Art. 11 Se aprobã lista obiectivelor
de investiþii finanþate din taxa specialã
de apã în anul 2009, conform anexei

privind alegerea 
viceprimarului municipiului
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 90/2009

privind încetarea de drept
a mandatului de consilier
local al domnului Sorin
Apostu, din partea PD-L 
ºi validarea mandatului 
consilierului supleant Radu
Florin Raþiu, din partea 
PD-L

HOTÃRÂREA 
nr. 88/2009

privind modificarea
Hotãrârii nr. 243/2008
(organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului
local al municipiului 
Cluj-Napoca)

HOTÃRÂREA 
nr. 91/2009

privind modificarea
Hotãrârii nr. 414/2008
(stabilirea impozitelor ºi
taxelor locale pentru 
anul 2009)

HOTÃRÂREA 
nr. 42/2009

privind aprobarea listei
obiectivelor de investiþii
finanþate din taxa specialã
de apã în anul 2009

HOTÃRÂREA 
nr. 74/2009

privind aprobarea utilizãrii
forþei de muncã în anul
2009 in conformitate cu
prevederile art. 78 si 79
din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj si stimularea
ocupãrii forþei de muncã

HOTÃRÂREA 
nr. 40/2009

privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local
al domnului Vasile Florin
Stamatian, din partea PD-L
ºi validarea mandatului 
consilierului supleant Pal
Peter, din partea PD-L

HOTÃRÂREA 
nr. 89/2009

TABEL 11

TABEL 22
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care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 22 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se Încredinþeazã Compania
de Apã Someº ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Anexã la HCL 74/2009 - Lista
obiectivelor de investiþii
finanþate din taxa specialã 
de apã pe anul 2009

TABEL 33

Art.1. Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici ai obiectivului de inves-
tiþii Parking suprateran Aleea Bãiºoara
nr.1-3, municipiul ClujNapoca, con-
form anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.

Art.2. Finanþarea investiþiei se face
din fonduri de la bugetul local.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Caracteristicile principale ºi indi-
catorii tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiþii parking suprateran
Aleea Bãiºoara nr. 1-3, municipiul Cluj
Napoca

TITULAR: Municipiul Cluj-Na-
poca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: Aleea Bãiºoara
nr.1-3, municipiul Cluj-Napoca 

INDICATORI TEHNICO-E-
CONOMICI: valoarea totalã a inves-
tiþiei conform devizului general:
24.340.345 lei (fara TVA) din care
C+M : 17.409.210 lei (fãrã TVA)

Regim de înãlþime: D+P+2E+T
Numãr locuri de parcare: 358
Durata de realizare a investiþiei: 24

luni

Art.1. Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici ai obiectivului de
investiþii parking suprateran str.
Fabricii nr.4-str.Fabricii de Zahãr nr.5,
municipiul Cluj Napoca, conform
anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art.2. Finanþarea investiþiei se face
din fonduri de la bugetul local.

Art.3. Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã Di-
recþia tehnicã ºi Direcþia economi-
cã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Cacacteristicile principale ºi in-
dicatorii tehnico-economici ai o-
biectivului de investiþii parking su-
prateran str.Fabricii nr. 4 - str.
Fabricii de Zahãr nr. 5, municipiul
Cluj Napoca

TITULAR: Municipiul Cluj-Na-
poca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: str. Fabricii nr.
4 - str. Fabricii nr.5, municipiul Cluj-
Napoca 

INDICATORI TEHNICO-E-
CONOMICI: valoarea totalã a in-
vestiþiei conform devizului general:
26.232.773 lei ( fãrã TVA) din care
C+M 18.899.025 lei (fãrã TVA)

Regim de înãlþime: S+P+3E+T
Numãr locuri de parcare: 314
Durata de realizare a investiþiei: 24

luni

Art. 11 Se aprobã  indicatorii tehni-
co - economici  pentru obiectivul de
investiþii “mansardare grãdiniþã Mica
Sirenã, str.Alexandru Vlahuþã nr.59“,
conform anexei care face parte inte-
grantã din prezenta hotãrâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor hotãrârii se încredinþeazã
Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Caracteristicile principale ºi indi-
catorii tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiþii “mansardare grãdiniþã
Mica Sirenã, str.Alexandru Vlahuþã
nr.59“

TITULAR: Municipiul Cluj-Na-
poca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: str. Alexandru
Vlahuþã nr.59.

INDICATORII TEHNICO -
ECONOMICI: valoarea totalã a
investiþiei conform devizului general,
fãrã TVA, în preþuri decembrie 2008,
este: 1.604.244 lei (fãrã T.V.A.), din
care C+M 1.568.548 lei 

Regimul de înãlþime al construc-
þiilor: P+E+M

Construcþii: 6 sãli de grupã,
grupuri sanitare pentru copii ºi separat
pentru personal, salã de luat masa ºi
oficiu, 4 birouri, holuri, magazii, cen-
tralã termicã proprie

Suprafaþa construitã: 962 mp
Suprafaþa deºfasuratã: 2886 mp
Clãdirile sunt situate în zonã seis-

micã F

Clasa de importanþã a clãdirii III -
construcþii de importanþã medie

Durata de realizare a investiþiei: 6
luni

Finanþarea investiþiei: bugetul local 

Art.1 Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici ai obiectivului de in-
vestiþii “mansardare clãdire Grãdiniþa
Poieniþa“, conform anexei care face
parte integrantã din prezenta hotã-
râre. 

Art.2 Cu îndeplinirea prevederi-
lor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Caracteristicile principale ºi indi-
catorii tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiþii “Mansardare Grãdiniþa
Poieniþa”

TITULAR: Municipiul Cluj-
Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: Str. Alverna nr.
63 

INDICATORI TEHNICO-E-
CONOMICI: valoarea totalã a in-
vestiþiei conform devizului general,
preþuri octombrie 2008: 1.457.726 lei
(fãrã TVA) din care C+M 1.085.327
lei (fãrã TVA)

Regim de înalþime: Sparþial + P +
E + M

Mansarda va cuprinde: trei sãli de
grupã, salã de mese, vestiare, birouri,
depozite, vestiare grupuri sanitare,
cabinet logoped, cabinet metodic, salã
festivã, holuri ºi casa scãrii. Se va
monta centralã termicã proprie.

Suprafaþa construitã: Sc = 847 mp
Suprafaþa desfaºuratã construitã

propusã: Sdc = 2541 mp
Finanþarea investiþiei se face din

fonduri de la bugetul local 
Durata de realizare a investiþiei: 6

luni

Art.1 Se aprobã indicatorii tehnico-
economici ai obiectivului de investiþii
mansardare clãdire Grãdiniþa Dumbrã-
vioara, conform anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Caracteristicile principale ºi indi-
catorii tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiþii mansardare Grãdiniþa
Dumbrãvioara

TITULAR: Municipiul Cluj-Na-
poca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: Str. Detunata
nr.2

INDICATORI TEHNICO-E-
CONOMICI: valoarea totalã a in-
vestiþiei conform devizului general,
preþuri octombrie 2008: 2.013.632 lei
(fãrã TVA) din care C+M 1.718.763
lei (fãrã TVA)

Regim de înãlþime: Spaþial + P +
E + M

Mansarda va cuprinde: ºase sãli de
grupã, din care patru sãli noi si douã
sãli mutate de la parter, douã dormi-
toare, douã sãli de mese, oficii, ves-
tiare, grupuri sanitare, birouri, cance-
larie, holuri ºi casa scãrii. Se va monta
centralã termicã proprie.

Suprafaþã construitã: Sc = 1035
mp

Suprafaþa desfãºuratã construitã
propusã: Sdc = 3105 mp

Finanþarea investiþiei se face din
fonduri de la bugetul local 

Durata de realizare a investiþiei: 12
luni

Art.1 Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici ai obiectivului de in-
vestiþii “mansardare clãdire Grãdiniþa
Dumbrava minunatã”, conform anexei
care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre. 

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeaza Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Caracteristicile principale ºi indi-
catorii tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiþii “Mansardare Grãdiniþa
Dumbrava minunatã”

TITULAR: Municipiul Cluj-Na-
poca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: Str. Grigore
Alexandrescu nr.47

INDICATORI TEHNICO-ECO-
NOMICI: valoarea totalã a investiþiei con-
form devizului general, preþuri decembrie
2008: 4.863.720 lei (fãrã TVA) din care
C+M 4.098.200 lei (fãrã TVA)

Regim de înãlþime: Spaþial + P + E +
M

Mansarda va cuprinde: patru sãli de
grupã, grupuri sanitare, cabinete, vestiare,
debarale, salã festivã, spaþii circulaþie

Suprafaþã construitã Sc = 1280 mp
Suprafaþa desfãºuratã construitã pro-

pusã Sdc= 3840 mp
Finanþarea investiþiei se face din fon-

duri de la bugetul local 
Durata de realizare a investiþiei: 12

luni.

TABEL 33

privind aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici ai 
obiectivului de investiþii
parking suprateran Aleea
Bãiºoara nr. 1-3, municipiul 
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 75/2009

privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii
parking suprateran str.
Fabricii nr.4-str.Fabricii de
Zahãr nr.5, municipiul 
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 76/2009

privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiþii
“Mansardare grãdiniþã 
Mica Sirenã“

HOTÃRÂREA 
nr. 77/2009

privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii
“Mansardare 
Grãdiniþa Poieniþa“

HOTÃRÂREA 
nr. 78/2009

privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivul de investiþii
“Mansardare Grãdiniþa
Dumbrava minunatã”

HOTÃRÂREA 
nr. 80/2009

privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii
“mansardare Grãdiniþa
Dumbrãvioara”

HOTÃRÂREA 
nr. 79/2009

privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiþii
mansardare Grãdiniþa
Buburuza

HOTÃRÂREA 
nr. 81/2009
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Art. 11 Se aprobã indicatorii tehnico
- economici pentru obiectivul de
investiþii “Mansardare Grãdiniþa
Buburuza (nr.73), str. Cioplea f.n,
municipiul Cluj-Napoca“, conform
anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor hotãrârii se încredinþeazã
Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Caracteristicile principale ºi indi-
catorii tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiþii “mansardare Grãdiniþa
Buburuza (nr.73), str. Cioplea f.n,
municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-
Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: str. Cioplea
f.n, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - E-
CONOMICI: valoarea totalã a
investiþiei conform devizului general
cu TVA, în preþuri noiembrie 2008,
este: 885.672 lei ( fãrã T.V.A.) din care
C+M 652.067 lei 

Regimul de înãlþime al construcþi-
ilor: P+E+M, 

Sconstruitã = 335 mp, 
S existentã =670 mp, 
S propusã=1005 mp.
Construcþii: 2 sãli de grupã, 3

grupuri sanitare, salã de luat masã, ca-
binet logopedic, salã bibliotecã, vestiar
personal, salã pentru cãlcat lenjerie,
salã pentru calculatoare, montcharge
(lift pentru transportarea hranei la
etaje)

Durata de realizare a investiþiei: 6
luni

Finanþarea investiþiei: bugetul local 

Art. 1 Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici pentru obiectivul de
investiþii “mansardare Grãdiniþa
Albinuþa (nr.63), str.G.Alexandrescu
nr.27, municipiul Cluj-Napoca“, con-
form anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor hotãrârii se încredinþeazã
Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Caracteristicile principale ºi indi-
catorii tehnico-economici ai obiec-
tivului de investiþii “mansardare Grã-
diniþa Albinuþa (nr.63), str. G. A-
lexandrescu nr.27, municipiul Cluj-
Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-
Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: str. Gr. A-
lexandrescu nr.27, municipiul Cluj-
Napoca.

INDICATORII TEHNICO -
ECONOMICI: valoarea totalã a
investiþiei conform devizului general
fãrã TVA, în preþuri noiembrie 2008
este: 1.461.444,54 lei ( fãrã T.V.A.) din
care C+M 1.421.585 lei.

Regimul de înalþime al construcþi-
ilor : P+E+M

Construcþii: 4 sãli de grupã, 3
grupuri sanitare, 3 vestiare, salã festivã,
cabinet logopedic, cabinet psihologic,
cabinet metodic.

Suprafaþa construitã 930 mp
Suprafaþa desfaºuratã 2790 mp
Durata de realizare a investiþiei: 6

luni

Finanþarea investiþiei: bugetul local 
Art. 11. Se aprobã acordarea “di-

plomei de aur” ºi a unui premiu în
sumã netã de câte 500 lei, cuplurilor
clujene care au împlinit 50 de ani de
cãsãtorie neîntreruptã la data depu-
nerii cererii.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã,
Direcþia economicã, Direcþia relaþii
comunitare ºi turism ºi Serviciul
stare civilã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art.1. Se aprobã acordarea unei
diplome ºi a unui premiu în sumã netã
de 2.000 lei, persoanelor care au
implinit vârsta de 100 de ani ºi au
domiciliul în municipiul Cluj-Na-
poca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
relaþii comunitare ºi turism, Direcþia
economicã  ºi Serviciul stare civilã .

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art II. Se modificã Hotãrârea nr.
296/2008, în sensul modificãrii ºi com-
pletãrii criteriilor de punctare, dupã
cum urmeazã:

Criterii dde bbazã:
Pct. 2 se modificã ºi va avea urmã-

torul conþinut: ,,Solicitantul sã nu
deþinã, sã nu fi deþinut ºi sã nu fi
înstrãinat locuinþã proprietate perso-
nalã sau o cotã parte moºtenitã, din
suprafaþa utilã a unei locuinþe, mai
mare de 9 mp., pe teritoriul României,
dupã 01.01.1990.”

Dupã pct. 2, se introduce pct. 3, care
va avea urmãtorul conþinut: ,,Solicitantul
sã nu deþinã, sã nu fi deþinut ºi sã nu fi
înstrãinat o suprafaþã de teren mai mare
de 150 mp., pe teritoriul României, dupã
data de 01.01.1990.

Criterii dde sselecþie:
Cap.I. PPunctaj aacordat ppentru

condiþii dde llocuit
Se modificã alin. 1, astfel: ,,Pentru

chirie în locuinþã privatã (cu contract
de închiriere vizat de Administraþia
Financiarã Cluj) 20 pct.”

Dupã alin.1, se introduce un ali-
neat nou, care va avea urmãtorul
conþinut: ,,Pentru fiecare an în chirie,
începând cu data depunerii dosarului
pentru obþinerea unei locuinþe” 5 pct.”

Cap.II. SStarea ccivilã
- Se introduce un alineat nou, care

are urmãtorul conþinut: ,,Se puncteazã
doar una din situaþiile expuse la pct. a,
b sau c.” 

- Se modificã alin. 4, care va avea
urmãtorul conþinut: ,,persoane în
întreþinere (copii, copii adoptivi,
pãrinþi, bunici) care nu realizeazã ven-
ituri:

- 1-2 persoane 8 pct
- peste douã persoane, pentru

fiecare persoanã în plus 1 pct.”
Cap. IIII. VVenitul mmediu nnet/mem-

bru dde ffamilie
- Se introduce un alineat nou, care

are urmãtorul conþinut: ,,mai mare
decât venitul mediu net pe economie,
dar nu mai mult de 2000 lei 5 pct. ”

Cap. IIV. AActivitate pprofesionalã ººi
studii

Se introduce un alineat nou, care
va avea urmãtorul conþinut: ,,Se
puncteazã ultima formã de studii
absolvite cu diplomã”.

Dupã acest alineat, se introduc ºi se
puncteazã urmãtoarele forme de
învãþãmânt absolvite cu diplome:

- doctorat 30 pct.
- masterat 25 pct.
- studenþii înscriºi la o universitate

acreditatã, cu carnetul de student vizat
la zi ºi aflaþi cel puþin în anul II de
studii (punctaj care se cumuleazã cu
punctajul pentru studiile medii) 5 p.” 

Cap.V. CCondiþii sspeciale
- Se modificã alin. 4, în sensul cã se

eliminã acest criteriu de punctare
- Se modificã alin. 8, în sensul cã se

eliminã acest criteriu de punctare

- Se modificã alin. 13, care va
avea urmãtorul conþinut: ,,persoane
evacuate din case naþionalizate ºi
retrocedate fostului proprietar (a
expirat termenul de 5 ani prevãzut de
Legea nr. 10/2001 sau existã sentinþã
irevocabilã de evacuare) 40 pct.”

- Se modificã alin. 14, care va
avea urmãtorul conþinut: ,,persoane
în curs de evacuare - au proces de
evacuare pe rol, notificare pentru
evacuarea locuinþei prin executor
judecãtoresc sau avocat sau care, con-
form legislaþiei în vigoare:

- sunt în ultimul an de chirie la
proprietar 30 pct. 

- mai au 2 ani în chirie la pro-
prietar  24 pct

- mai au 3 ani în chirie la proprie-
tar 18 pct

- mai au 4 ani în chirie la proprie-
tar 12 pct

- mai au 5 ani în chirie la pro-
prietar 6 pct.”

Cap. VVII.
- Se modificã atât denumirea

capitolului cât ºi conþinutul acestuia,
care va avea urmãtoarea denumire ºi
conþinut:

,,VII. Cazuri de forþã majorã,
situaþii neprevãzute sau de excelenþã:

- la latitudinea comisiei 0-20
pct.”

Cap. IIX
- Se modificã ºi va avea urmã-

torul conþinut: ,,Persoanele care au
dublã cetãþenie sau care au dobândit
cetãþenia românã dupã data de
01.01.1990 vor completa, obligatoriu,
dosarul cu înscrisuri (adeverinþe de
la Oficiul de Cadastru sau Biroul de
inventariere a proprietãþilor sau de la
o altã instituþie de stat) care sã ateste
faptul cã nu au avut ºi nici nu au pro-
prietate privatã  în þara de prove-
nienþã.”

c. Criterii eliminatorii
Se introduce un alineat nou la

cap. XII, care va avea urmãtorul
conþinut: ,,Persoanele care nu au un
loc de muncã ºi nu pot face dovada
înregistrãrii la A.J.O.F.M., respectiv a
includerii într-un program de recon-
versie profesionalã, prin adeverinþe
eliberate de instituþiile abilitate.”

Art.II. Celelalte prevederi din
anexa la Hotãrârea nr. 296/2008
rãmân neschimbate. Anexa, astfel
modificatã, face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art.III. Cu îndeplinirea preve-
derilor hotãrârii se încredinþeazã
Direcþia patrimoniul municipiului
ºi evidenþa proprietãþii ºi Direcþia
economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii
“mansardare Grãdiniþa
Albinuþa”

HOTÃRÂREA 
nr. 82/2009

privind acordarea
“diplomei de aur” ºi a unui
premiu în valoare netã de
câte 500 lei, cuplurilor 
clujene care au împlinit 50
de ani de cãsãtorie 
neîntreruptã

HOTÃRÂREA 
nr. 85/2009

privind acordarea unei
diplome ºi a unui premiu în
sumã netã de 2.000 lei,
persoanelor care au împlinit
vârsta de 100 de ani ºi au
domiciliul în municipiul 
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 85/2009

privind modificarea
Hotãrârii nr. 296/2008
(modificarea ºi completarea
criteriilor de punctaj în
vederea  repartizãrii

locuinþelor din fondul 
locativ de stat)

HOTÃRÂREA 
nr. 87/2009

Cartierul Oser
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VERIFICAREA 
CONSTRUCÞIILOR 

Inspectorii din cadrul Serviciului
Control Urbanism ºi Disciplina în con-
strucþii au efectuat o serie de controale în
zonele din cartierele Grigorescu,
Gheorgheni, Someºeni, Centru, Zorilor
ºi Mãnãºtur, controale care au vizat
aspecte legate de existenþa autorizaþiilor de
construire, la imobilele în curs de exe-
cuþie, precum  ºi respectarea documen-
taþiilor tehnice vizate spre neschimbare.
Au fost încheiate 22 procese verbale de
constatare a contravenþiilor în valoare de
43.000 lei.

MIJLOACELE PUBLICITARE 
DIN ZONA DE PROTECÞIE 
A MONUMENTELOR ISTORICE

În urma verificãrilor efectuate de
inspectorii din cadrul Serviciului Control
Urbanism ºi Disciplina în construcþii în
vederea desfiinþãrii mijloacelor publicita-
re amplasate ilegal, s-au identificat 6 
mash-uri ºi o firmã luminoasã amplasate
fãrã autorizaþie de construire. În urma
somaþiilor de desfiinþare s-au demontat 3
mash-uri ºi firma luminoasã. Pentru
firmele de publicitate care nu s-au confor-
mat somaþiilor, au fost încheiate 4 procese
verbale de constatare a contravenþiilor în
valoare de 16.000 lei.

FAÞADE DETERIORATE 
Poliþia Comunitarã a verificat 266 de

imobile care prezentau faþadele deteriorate,
unele dintre ele prezentând pericol pentru
trecãtori. Proprietarii imobilelor au fost
îndrumaþi cãtre Serviciul de specialitate din
cadrul Primãriei municipiului, în vederea
încheierii contractelor pentru revitalizarea
faþadelor imobilelor aflate într-o stare
anvansatã de degradare.

MONITORIZAREA ACTIVITÃÞII
FIRMELOR DE SALUBRITATE
STRADALÃ ªI MENAJERÃ

Inspectorii Serviciului Control Pro-
tecþia mediului ºi igienizare au fãcut 198
verificãri privind respectarea programului
de salubritate stradalã de cãtre cele douã
firme responsabile, SC Brantner Servicii
Ecologice ºi SC Rosal Grup SA, respectiv
efectuarea operaþiunilor de mãturat me-
canic, mãturat manual carosabil, trotuare,
întreþinere manualã. 

De asemenea, s-au intreprins acþiuni
de verificare a stãrii de curãþenie a
punctelor gospodãreºti, ºi respectarea
graficului de ridicare a deºeurilor mena-

jere de cãtre firmele responsabile de
salubritatea menajerã. S-au verificat 468
puncte gospodãreºti din cartierele
Mãrãºti, Mãnãºtur, Zorilor, Grigorescu ºi
Gheorgheni. În urma acestor acþiuni, s-au
transmis 82 atenþionãri firmelor de
salubritate menajerã pentru efectuarea
lucrãrilor sau revenirea pe zone unde
lucrãrile au fost efectuate necorespunzã-
tor.

SITUAÞIA AUTOVEHICULELOR
ABANDONATE DIN ORAª

Numãrul maºinilor abandonate pe
domeniul public este tot mai mare,
motiv pentru care în cursul lunii ianua-
rie au fost somaþi proprietarii a 120
maºini cu aspect de maºini abandonate
pe domeniul public, au fost ridicate 9
autovehicule ºi s-a  întocmit o dispoziþie
privind inventarierea, expertizarea, ridi-
carea, transportarea ºi depozitarea
autovehiculelor abandonate ºi fãrã
stãpân pentru un numãr de 248 autove-
hicule. 

În conformitate cu prevederile Legii
nr. 421/2002, privind regimul juridic al
vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate pe
terenuri aparþinând domeniului public
sau privat al statului, art. 7, restituirea
vehiculului cãtre proprietar sau deþinã-
torul legal se face în cazul în care se face
dovada:

a) calitãþii de proprietar sau deþinãtor
legal al acestuia;

b) achitãrii tuturor taxelor ºi impo-
zitelor prevãzute de lege;

c) achitãrii sumelor corespunzãtoare
cheltuielilor efectuate pentru inventarie-
rea, expertizarea, ridicarea, transportul,
depozitarea ºi paza vehiculului;

d) plãþii la zi a tarifului de parcare, în
cazul vehiculelor ridicate din parcãri.

Numai în cazul în care se îndeplinesc
condiþiile prezentate mai sus se poate da
curs cererii de restituire.

DEPOZITÃRI DE DEªEURI 
REZULTATE DIN CONSTRUCÞII 

Acþiunile de identificare a persoanelor
fizice sau juridice care efectueazã depozitãri
de deºeuri rezultate din construcþii, reno-
vãri, sãpãturi etc. pe terenuri virane, la peri-
ferii, proprietãþi private s-au soldat cu 9 pro-
cese verbale de constatare a contravenþiilor
în valoare de 8.500 lei, conform prevederilor
HCL 808/2004 ºi HCL 575/2007, pentru
depozitarea ilegalã de deºeuri în zona Calea
Someºeni, drumul spre unitãþile militare,
B-dul Muncii ºi zona Fãget.

VERIFICAREA CONTRACTELOR 
DE SALUBRITATE 

Inspectorii Serviciului Control pro-
tecþia mediului ºi igienizare au efectuat
verificãri la un numãr de 81 de imobile,
persoane fizice sau juridice de pe raza
municipiului Cluj-Napoca privind de-
þinerea de contracte de salubritate me-
najerã conform prevederilor HCL
808/2004. În urma verificãrilor efectuate
au fost aplicate 19 sancþiuni contraven-
tionale pentru lipsa contractului de
salubritate conform HCL 808/2004. 

PRODUSE TIP FAST-FOOD
În cursul lunii ianuarie, s-au efectuat

verificãri la agenþii economici din zona
centralã a municipiului, care vând pro-
duse tip fast-food, privind modul de
întreþinere a curãþeniei în zona de des-
fãºurarare a activitãþii. În urma con-
troalelor efectuate, inspectorii din cadrul
Serviciului Control protecþia mediului ºi
igienizare au aplicat douã sancþiuni con-
travenþionale în valoare de 600 lei.

VERIFICAREA COMERCIANÞILOR
DIN PIEÞELE AGROALIMENTARE 

Inspectorii din cadrul Serviciului
inspecþie comercialã au desfãºurat o acþi-
une tematicã de verificare a pieþelor
agroalimentare la 186 comercianþi. În
urma verifcãrilor s-au constatat urmã-
toarele nereguli: lipsa actelor de prove-
nienþã a mãrfii, neafiºarea preþurilor prac-
ticate la produsele agroalimentare expuse
comercializãrii. Pentru neregulile con-
statate au fost încheiate 19 procese verbale
de constatare a contravenþiilor, în confor-
mitate cu prevederile legale. 

ACTIVITATEA 
DE APROVIZIONARE 
A SPAÞIILOR COMERCIALE

Inspectorii din cadrul Serviciului in-
specþie comercialã au verificat respectarea
prevederilor H.C.L. nr.540/2008 cu privire

la activitatea de aprovizionare. Printre nere-
gulile constatate se numãrã circulaþia au-
tovehiculelor în vederea aprovizionãrii a-
genþilor economici fãrã a deþine autorizaþie
specialã de acces eliberatã de Primãria mu-
nicipiului Cluj-Napoca ºi aprovizionarea în
afara orarului aprobat, nereguli soldate cu 42
procese verbale de constatare a contravenþiilor. 

VÂNZÃRI DE SOLDARE
În cursul lunii ianuarie, inspectorii

din cadrul Serviciului inspecþie comer-
cialã au desfãºurat o acþiune tematicã de
verificare a agenþilor economici din zona
centralã ºi din cartierele municipiului,
privind legalitatea tuturor reducerilor de
preþuri, în special vânzãrile cu preþ redus
care intrã în categoria lichidãrilor ºi sol-
dãrilor. In urma acestor acþiuni s-au
încheiat 16 procese verbale de constatare a
contravenþiei pentru efectuarea de vânzãri
de soldare fãrã depunerea notificãrii la
Primãria municipiului Cluj-Napoca,
conform O.G. 99/2000, republicatã.

TABERE ILEGALE 
PE DOMENIUL PUBLIC 

În scopul unei bune asigurãri a
ordinii ºi singuranþei publice, agenþii
comunitari din cadrul Serviciului Ordine
ºi siguranþã publicã au demarat acþiuni de
îndepãrtare a cetãþenilor care ºi-au am-
plasat ilegal tabãrã în liziera pãdurii pe
strãzile Negoiu - Parâng. Persoanele au
fost îndepãrtate, zona fiind monitorizatã
de cãtre agenþii comunitari. 

IDENTIFICAREA ªI
SANCÞIONAREA PERSOANELOR
CARE APELEAZÃ 
LA MILA PUBLICULUI

Pentru eradicarea fenomenului de
cerºetorie, zilnic s-a acþionat pe raza mu-
nicipiului pentru depistarea, identificarea
ºi sancþionarea contravenþionalã a per-
soanelor apte de muncã ce practicã
frecvent apelarea la mila publicului în
special în zona centralã ºi pe mijloacele de
transport în comun. 

Pe parcursul lunii ianuarie au fost
efectuate razii cu ocazia cãrora au fost
identificate în total 114 cerºetori, din care:

40% din municipiul Cluj-Napoca
60% din alte localitãþi ale þãrii

În majoritatea situaþiilor, persoanele
adulte sunt sancþionate contravenþional
conform L. 61/1991 ºi HCL 422/199. Au
fost întocmite 29 procese verbale de con-
statare a contravenþiei în valoare de 1.500
lei. Pentru persoanele care sunt în imposi-
bilitatea de a achita procesul verbal de
constatare a contravenþiei, conform OG
nr. 2/2001 ºi OG nr. 55/2002, procesele-

verbale vor fi înaintate instanþelor de
judecatã cu propunerea de a efectua
muncã în folosul comunitãþii.

CIRCULAÞIA VEHICULELOR 
CU TRACÞIUNE ANIMALÃ 
PE RAZA MUNICIPIULUI

Inspectorii din cadrul Serviciului
ordine ºi siguranþã publicã în colaborare
cu Poliþia Municipiului ºi Regia Auto-
nomã a Domeniului Public (R.A.D.P.) au
acþionat în vederea indentificãrii ºi sanc-
þionãrii persoanelor care circulã cu atelaje
pe raza municipiului Cluj-Napoca. Au
fost depistate 8 atelaje, proprietarii au fost
sancþionaþi în conformitate cu prevederile
H.C.L. 647/2006, privind circulaþia atela-
jelor pe raza municipiului Cluj-Napoca,
pentru care s-au încheiat 8 procese ver-
bale de constatare a contravenþiilor, în va-
loare de 4.800 lei.

FLUIDIZAREA 
TRAFICULUI RUTIER

Serviciul Control Trafic Rutier din
cadrul Direcþiei Poliþiei Comunitare a
Primãriei municipiului Cluj-Napoca,
împreunã cu Serviciul Poliþiei Rutiere, au
acþionat intens la fluidizarea traficului ruti-
er în zona centralã ºi în principalele inter-
secþii ale municipiului. Echipajele de
ridicãri auto au efectuat 427 ridicãri de
autovehicule staþionate neregulamentar,
450 blocãri ale roþilor autovehiculelor
staþionate neregulamentar ºi au aplicat un

numãr de 6.671 sancþiuni contravenþionale
în valoare de 417.500 lei.

Pentru creºterea gradului de sigu-
ranþã a circulaþiei, inspectorii din cadrul
Poliþiei Comunitare în colaborare cu
Poliþia Rutierã ºi R.A.T.U.C. au orga-
nizat acþiuni comune de control în
staþiile R.A.T.U.C. Cluj-Napoca cu
afluenþã mare de cãlãtori, unde se con-
statã încãlcãri frecvente ale regulilor de
circulaþie, a celor care participã la trafi-
cul rutier. 

VERIFICÃRI ÎN PARCÃRILE 
PUBLICE CU PLATÃ

Poliþiºtii comunitari din cadrul
Direcþiei Poliþia Comunitarã asigurã
punerea în aplicare a prevederilor regula-
mentului de exploatare a domeniului
public destinat parcãrilor auto cu platã din
municipiul Cluj-Napoca. În cursul lunii
ianuarie au fost aplicate 4.995 de note de
constatare în valoare de 124.875 lei pentru
parcarea fãrã tichet de parcare sau
depãºirea timpului de staþionare conform
tichetului achiziþionat.

Controale ale Poliþiei Comunitare



Din strada Mihail Kogãlniceanu,
dacã ne îndreptãm paºii spre nord, dãm
de o altã stradã veche ºi cu istorie vie,
strada I.C. Brãtianu, numitã în vechime
„Kiraly ucza”, „Strada Regalã” ºi mai
apoi „23 August”. 

Pe colþul strãzii, la nr. 27, casa de pe
colþ cu frontispiciul spre 3 strãzi, cunos-
cutã sub numele de Casa Sambori, care
a luat naºtere, aºa cum s-a întâmplat cu
multe alte clãdiri din centrul oraºului,
din unirea cu o casã învecinatã. Din
stilul clasicist iniþial al casei se mai
pãstreazã în curtea interioarã arcadele. 

În acelaºi mod a luat naºtere Palatul
episcopal reformat, de la numãrul 51-
53, prin contopirea la sfârºitul sec. XIX
a mai multor case orãºeneºti. 

La numãrul 26, destinaþia iniþialã a
clãdirii a fost de Gimnaziul de fete
reformat, construit în anul 1926. 

Trecând strada, clãdirile actuale au
fost construite la sfârºitul secolului al
XVIII-lea ºi începutul secolului XIX. La
numãrul 22 a fost casa conþilor Teleky,
devenitã a familiei Beldi la începutul
secolului XX; la numãrul 18 se ridicã o

casã cu un singur nivel, ce a aparþinut
unui doctor renumit, cu tavane boltite
în stil baroc, iar ramele originale ale fe-

restrelor ºi poarta de lemn au orna-
mente originale în stil baroc, de la sfâr-
ºitul sec. XVIII. 

Cea mai celebrã ºi impresionantã
clãdire de pe stradã este cea de la
numãrul 14, cunoscutã ca Palatul
Tholdalagi-Korda, dupã numele pro-
prietarilor. Ea a luat naºtere dupã
marele incendiu din 1795, când în
zonã au ars toate clãdirile, iar proprie-
tarii au cumpãrat un teren viran, de la
biserica reformatã, pe care l-au folosit
pentru aceastã construcþie, deosebit
de frumoasã, beneficiind de grilaje
bombate în partea inferioarã, con-
fecþionate de lãcãtuºul clujean Ung-
vari Imre, cu însemnele grofului
Tholdalagi Laszlo (GTL), ale grafinei
Korda Anna (GKA) ºi ale grofului
Banffy Gheorghe, proprietarul de mai
târziu. Palatul, terminat la 1809, cu
forma unui dreptunghi, are colþul

sud-estic neterminat, are un frontispi-
ciu cu 14 arcuri, e compartimentat de
pilaºtri enormi, partea originalã a lui
este poarta cu stâlpi ºi balcon, prin
care pe mijloc se intra cu cãruþa iar pe
lateral pe jos. 

Vizavi de Palatul Tholdalagi-Kor-
da, la numãrul 27, este casa cunoscutã
drept Casa aurarului, care pãstreazã
urmele baroce ale unei case orã-
ºeneºti, la care interesante sunt orna-
mentele sub formã de frunze, dea-
supra cãrora se aflã câte o cupã, ce
reprezintã însemnul breslei aurarilor.
Unul din locuitorii celebri ai casei a
fost Ilie Dãianu, care a cumpãrat-o în
sec. XX. 
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POLITICA SOCIALÃ 

Obiectivul acestei politici îl con-
stituie ameliorarea condiþiilor de
viaþã ºi de lucru, promovarea egali-
tãþii de ºanse ºi asigurarea unei pro-
tecþii sociale minimale în interiorul
spaþiului comunitar. Pentru aceasta,
UE are la îndemânã Fondul Social
European (FSE), o serie de programe
comunitare ºi normele juridice din
Tratat care completeazã legislaþiile
naþionale. Dimensiunea socialã a
Pieþei Interne comunitare a impus
instaurarea unui «dialog social» între
partenerii sociali reuniþi la nivelul
UE. Conceptul a fost introdus în
1985 prin Actul Unic European ºi
semnificã faptul cã partenerii sociali
trebuie sã participe la realizarea Pieþei
Interne ºi la concretizarea dimensiu-
nii sale sociale. Pentru a concretiza
aceastã «dimensiune socialã», Con-
siliul European a adoptat în decem-
brie 1989 «Carta comunitarã a drep-
turilor sociale fundamentale ale
lucrãtorilor» (acceptatã atunci de 11
din cele 12 state membre, deoarece
Marea Britanie a refuzat semnarea
documentului). Tratatul de la Maas-
tricht a lãrgit competenþele Co-
munitãþii în domeniul social, a extins
acþiunea FSE ºi a introdus un nou
capitol privind educaþia ºi formarea
profesionalã. Consiliul European de
la Essen, din decembrie 1994, a decis
cã statele membre trebuie sã-ºi coor-
doneze politicile ºi acþiunile sociale,
cu accent pe cinci domenii: pro-
movarea investiþiilor în formarea
profesionalã, realizarea unei creºteri
economice care sã genereze noi
locuri de muncã, reducerea costurilor
salariale indirecte, eficientizarea
politicii forþei de muncã ºi adoptarea
unor mãsuri ferme în favoarea
grupurilor sociale puternic afectate
de ºomaj. Odatã cu intrarea în
vigoare a Tratatului de la Amsterdam,
«Carta comunitarã a drepturilor

sociale fundamentale ale lucrãtorilor»
a fost acceptatã de cãtre toate cele 15
þãri membre ale UE, devenind astfel
parte din acquis-ul comunitar în
domeniul social. 

RECUNOAªTEREA 
RECIPROCÃ A DIPLOMELOR 

Recunoaºterea reciprocã a di-
plomelor constituie mijlocul privile-
giat pentru asigurarea liberei circu-
laþii a persoanelor, permiþând resorti-
sanþilor comunitari sã-ºi punã în va-
loare formaþia ºi calificarea profe-
sionalã pentru a putea lucra oriunde
pe teritoriul comunitar. Articolele 43
ºi 47 TCE (versiunea consolidatã)
consacrã libertatea persoanelor fizice
juridice care exercitã profesii inde-
pendente de a se stabili ºi a presta
servicii. Acest principiu era însã difi-
cil de pus în aplicare atâta timp cât
statele membre reglementau accesul
la anumite profesii prin solicitarea
îndeplinirii unor condiþii printre
care cea mai importantã o constituia
prezentarea unei diplome care sã
ateste pregãtirea profesionalã, în caz
contrar cererea de autorizare a
exercitãrii profesiei fiind refuzatã.
Statele membre au optat pentru o
armonizare profesie cu profesie însã,
în faþa încetinelii cu care se adoptau
aceste directive sectoriale la nivel
comunitar, Consiliul UE a decis sã
punã în practicã un sistem general de
recunoaºtere reciprocã a diplomelor,
destinat sã asigure acest lucru pentru
orice diplomã ce atestã o formaþie
profesionalã de minimum trei ani. O
astfel de diplomã, pentru a fi
recunoscutã, trebuie sã fie eliberatã
de cãtre autoritãþile competente
dintr-un stat membru, posesorul ei
sã fie resortisant al unui stat comuni-
tar, iar profesia pe care vrea sã o
exercite sã fie reglementatã în þara
gazdã. 
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Direcþia de Asistenþã Socialã din
cadrul Primãriei municipiului 
Cluj-Napoca, serviciu public în
subordinea Consiliul Local, 
a primit vizita unei delegaþii 
oficiale din partea Reþelei
Europene de Servicii Sociale (ESN
– European Social Network),
respectiv domnul John Halloran –
directorul reþelei ºi doamna
Dorota Tomalak – ofiþerul 
de politici publice ºi dezvoltare. 

Din delegaþie a fãcut parte ºi repre-
zentantul Consiliului Metroplitan Rot-
herham, Marea Britanie – oraº înfrãþit cu
Municipiul Cluj-Napoca, domnul John
Gommersal.

Obiectivele acestei vizite au fost:
consolidarea parteneriatului dintre mu-
nicipalitatea clujeanã ºi municipalitatea
din Rotterham, aderarea Direcþiei de
Asistenþã Socialã la Reþeaua Europeanã
de Servicii Sociale (ESN – European
Social Network), organizarea unei con-
ferinþe naþionale cu participare inter-
naþionalã a serviciilor publice de asis-
tenþã socialã ºi ulterior, constituirea unei
asociaþii nationale a serviciilor publice
de asistenþã socialã. La discuþiile purtate
au participat ºi reprezentanþii serviciilor

publice de asistenþã socialã din Oradea ºi
Baia Mare. 

Ca o concluzie a acestei vizite,
municipiul Cluj-Napoca a avut deo-
sebita onoare de a fi ales gazda primei
conferinþe naþionale cu participare
internaþionalã a serviciilor publice de
asistenþã socialã, programatã in perioa-
da 25-26 mai 2009. Conferinþa va
încerca prin workshopurile propuse o
acoperire cât mai amplã a problematicii
sociale (problematica rromilor, a per-
soanelor cu dizabilitãþi ºi a persoanelor
vârstnice, protecþia copilului ºi fami-

liei) într-un context european. Tot-
odatã, fiind o primã întâlnire la nivel
naþional a specialiºtilor serviciilor pu-
blice de asistenþã socialã, aceºtia vor
putea face schimburi de experienþã ºi
vor putea asimila modele de bunã
practicã în domeniu. Participarea în
cadrul workshopurilor a unor experþi
din partea Reþelei Europene de Servicii
Sociale (ESN – European Social Net-
work) va constitui un element esenþial
pentru oferirea pe viitor a unor servicii
sociale de nivel european la cel mai
înalt standard de calitate. 

PARTENERIAT PENTRU ACORDAREA
UNOR SERVICII SOCIALE DE CALITATE

Vizite diplomatice 
la Primãria Cluj-Napoca

Primarul municipiului Cluj-Na-
poca, Sorin Apostu, a primit vizita ofi-
cialã a Excelenþei Sale domnul Nes-

kovic Branko, Ambasadorul Extra-
ordinar ºi Plenipotenþial al Bosniei ºi
Herþegovina în þara noastrã.

Aflat la prima vizitã în municipiul
nostru, Excelenþa Sa s-a arãtat încântat
de arhitectura oraºului ºi a solicitat
informaþii cu privire la potenþialul de
afaceri din Cluj-Napoca. De aseme-
nea, s-a interesat de posibilitãþile
creºterii schimburilor economice între
cele douã þãri.

Datã fiind apropierea geograficã
dintre cele douã þãri, schimburile la
nivel de tineret ar putea reprezenta un
punct de interes comun într-un viitor
apropiat.

Vizita de lucru la Cluj-Napoca a
Excelenþei Sale a inclus o întâlnire la
Camera de Comerþ ºi Industrie a
judeþului Cluj ºi o vizitã la parcul
industrial Tetarom.

Ambasadorul Republicii Finlanda la
Bucureºti, Excelenþa Sa doamna Irmeli
Mustonen, s-a aflat timp de trei zile într-o
vizitã oficialã în judeþul Cluj, ocazie cu care
a fãcut ºi o vizitã la Primãria Cluj-Napoca,
unde s-a întâlnit cu dl. Sorin Apostu, pri-
marul municipiului Cluj-Napoca.

În cadrul întâlnirii oficiale, s-a discutat
în primul rând despre posibilitãþile de
atragere a investitorilor finlandezi în
domeniile comunicaþii ºi IT, judeþul Cluj
fiind în continuare un punct de atracþie pe
harta investiþiilor. Doamna Ambasador a
fãcut precizarea cã a ales Transilvania ºi, în
special, municipiul Cluj-Napoca deoarece,
fiind de doar câteva luni în România,
doreºte sã cunoascã cât mai multe lucruri
despre aceastã zonã ºi despre potenþialul pe
care îl are.

Aflatã la Cluj-Napoca, Doamna Am-
basador a vizitat Universitatea Babeº-Bolyai,
în cadrul unui eveniment cultural-literar cu
ocazia aniversãrii KALEVALA, epopeea
naþionalã finlandezã, cea mai cunoscutã

culegere de poeme folclorice finlandeze,
publicatã pentru prima oarã în 1835. De
asemenea, a vizitat ºi fabrica Nokia, in-
vestiþie strategicã a companiei finlandeze în
România.

AMBASADORUL EXTRAORDINAR ªI PLENIPOTENÞIAR AL BOSNIEI ªI HERÞEGOVINA

AMBASADORUL EXTRAORDINAR ªI PLENIPOTENÞIAR AL REPUBLICII FINLANDA (FOTO)

PARTENERIAT PENTRU ACORDAREA
UNOR SERVICII SOCIALE DE CALITATE
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