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Primãria Cluj-Napoca anunþã cã în-
cepând cu luna aprilie, RADP va ridica
maºinile pentru care conducãtorii auto
nu fac dovada plãþii tarifului de deblocare
în termen de pânã la 4 ore de la blocarea
maºinii. În plus, la amendã se adaugã ºi
cheltuielile de blocare-deblocare ºi plata
taxei de întârziere pentru fiecare 12 ore de
întârziere, de la data blocãrii pânã la data
achitãrii prestaþiei, dacã:

prin acþiunea autospecialei de ridi-
cat se restricþioneazã drastic sau se
blocheazã traficul la ore de vârf;

este necesar sã se efectueze mane-
vre peste maºini parcate regulamentar; 

autospeciala de ridicat nu poate
accede; 

maºina staþionatã neregulamentar
are greutatea mai mare decât sarcina
braþului de ridicare a autospecialei; 

activitatea de ridicare se desfãºoarã
în intersecþii, curbe, treceri pietoni, staþii
RATUC, staþii taxi, zone pietonale.

MODIFICÃRI ÎN APLICAREA
REGULAMENTULUI 
DE BLOCARE A ROÞILOR
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Folosirea garajelor 
în alte scopuri 
se sancþioneazã cu
amenzi cuprinse între
1.000 ºi 2.000 de lei
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Au început
lucrãrile 
de asfaltare 
a strãzilor
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Consiliul Local a aprobat
regulamentul privind 
organizarea, autorizarea 
ºi amplasarea mijloacelor
de publicitate pe raza
Municipiului Cluj-Napoca
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Clujul Verde! 
Primãria planteazã
10.000 puieþi 
de arbori ºi arbuºti

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

SEDIU NOU PENTRU CENTRUL BUGETAR CREªE

Sâmbãtã 4 aprilie

Primãria Cluj-Napoca 
a inaugurat noul sediu al
Centrului Bugetar Creºe din

Cluj-Napoca, situat pe strada 
Mededinþi nr. 15.

Noul sediu a fost amenajat prin
mansardarea clãdirii, realizându-se astfel
o extindere a spaþiului destinat funcþio-

nãrii creºei nr. 9 cu 25 locuri pentru
preºcolari ºi spaþiu pentru desfãºurarea
activitãþilor administrative ale serviciu-
lui public Centrul Bugetar Creºe, ast-
fel:

1 salã de grupã, care asigurã condiþii
optime pentru 25 de copii,

1 salã de joacã în suprafaþã de 40 mp,
spaþioasã, luminoasã, cu ventilaþie naturalã
ºi confort termic,

1 dormitor în suprafaþã de 60 mp,
dotat cu pãtuþuri de lemn,

1 vestiar pentru copii, dotat cu dulã-
pioare pentru vestimentaþia ºi încãlþãmintea
de exterior;

1 grup sanitar cu douã sãli de baie ºi
obiecte sanitare adecvate copiilor,

1 oficiu dotat cu lift de alimente,
maºinã de spãlat vase, mobilier ºi veselã,
respectându-se circuitele de manipulare a
mâncãrii,

6 birouri unde îºi va desfãºura acti-
vitatea personalul Centrului Bugetar de
Administrare Creºe;

2 grupuri sanitare.
Finanþarea obiectivului de investiþii în

valoare de 693.059,16 lei s-a fãcut de la
bugetul local. Termenul de realizare al
investiþiei a fost de 5 luni (cu începere în
octombrie 2008).

Lucrãrile de mansardare au cuprins ºi
reabilitarea termicã a clãdirii în vederea
creºterii confortului ºi reducerea consumului
de energie termicã pentru întreaga clãdire.

Centrul bugetar crese s-a înfiinþat ca ºi
serviciu public in subordinea Consiliului
local in anul 2006, prin HCL 788/
28.11.2006.

La înfiinþare, în Cluj-Napoca erau 457 lo-
curi pentru preºcolari în 13 creºe. În anul urmã-

tor înfiinþãrii acestui serviciu, numãrul locurilor
în creºe a crescut la 545, prin relocarea spatiilor
existente. Odatã cu realizarea acestei investiþii,
numãrul locurilor în creºe a crescut la 570.

La Serviciul Bugetar Administrare
Creºe sunt angajate 196 de persoane din
care: 2 medici, 52 asistenþi medicali, 79
infirmiere, 29 îngrijitori, 16 personal
administrativ, 18 personal auxiliar (bucãtar,
muncitori calificaþi).

"Primele strãzi care intrã în campania de eficientizare
a salubrizãrii stradale sunt cele programate în zilele de sâm-
bãtã, respectiv 4 aprilie, cu continuare sãptãmânal, dupã
programarea anunþatã atât prin indicatoare stradale, cât ºi

prin fluturaºi lãsaþi de Poliþia Comunitarã pe parbrizele ma-
ºinilor parcate. Contãm pe sprijinul dumneavoastrã în des-
fãºurarea acestei campanii ºi vã mulþumim pentru înþele-
gerea acordatã."

ÎNCEPE CAMPANIA DE SALUBRIZARE
STRADALÃ LA BORDURÃ
ÎNCEPE CAMPANIA DE SALUBRIZARE
STRADALÃ LA BORDURÃ
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Primãria Cluj-Napoca desfãºoarã o
serie de activitãþi legate de întreþinerea
ºi amenajarea zonelor verzi care în
aceastã primãvarã se concretizeazã prin
plantarea de primãvarã de arbori ºi
arbuºti.

Campania de primãvarã are în
vedere plantarea a 1.500 de arbori (500
de tei, 700 de arþari ºi 300 de
mesteceni), 11.000 de arbuºti, precum
ºi 300.000 de fire de gard viu, în toate
cartierele oraºului. 

În plus, într-un parteneriat cu
Direcþia Silvicã, se va realiza o amplã
acþiune de împãdurire în zona B-dului

Muncii, pentru care Direcþia Silvicã a
oferit, în mod gratuit, 10.000 de puieþi
din care 3000 salcãm, 3500 cer ºi stejar
roºu ºi 3500 mojdrean ºi acer nebundo. 

Acþiunea de plantare va demara în
data de 30 martie, cu pregãtirea terenu-
lui, iar plantarea propriu-zisã se va
realiza în perioada 6 - 18 aprilie. 

La campanie sunt invitaþi sã participe
toþi cei care doresc sã planteze un pom,
aducându-ºi astfel contribuþia la creºterea
suprafeþei de spaþiu verde a oraºului.

Pentru acest an, primãria a achiz-
iþionat material dendrologic în vederea
plantãrii la asociaþiile de locatari, astfel:

300.000 buc. gard viu
1.500 buc arbori cu 

rãdãcinã nudã:
500 tei 
700 arþari
300 mesteceni
11.000 buc arbuºti cu 

rãdãcinã nudã
4000 Hibiscus
2000 Philadelphus
5000 Forsytzia.

Plantarea se va face în baza unei
cereri depusã de asociaþie la primãrie,
Serviciul spatii verzi.

A ÎNCEPUT CAMPANIA 
DE PLANTARE A PUIEÞILOR

ÎN ULTIMA SÂMBÃTÃ DIN LUNA MARTIE, ÎNTRE ORELE 20.30 –
21.30, UNIVERSUL CELEBREAZÃ “ORA PÃMÂNTULUI”

“Ora Pãmântului” 
la Cluj-Napoca

“Ora Pãmântului” este un eveni-
ment internaþional iniþiat în 2007 la
Sydney, Australia, de cãtre un grup
internaþional de lobby pentru me-
diu numit World Wide Fund for
Nature. Evenimentul constã în stin-
gerea iluminatului ºi oprirea apa-
ratelor electrocasnice neesenþiale
timp de o orã, în mod voluntar, ºi
are ca scop atragerea atenþiei utiliza-
torilor de energie electricã din
întrega lume faþã de problema emi-
terii în atmosferã a dioxidului de
carbon în urma producerii de
energie electricã. 

Din 2008, evenimentul a devenit
unul global, iar în acest an, în data de
28 martie, municipalitatea clujeanã a
participat prin stingerea iluminatului

public arhitectural de pe principalele
imobile în care îºi desfãºoarã activi-
tatea.

Primãria Cluj-Napoca extinde
programul de gratuitãþi pe trans-
portul în comun pentru persoanele
vârstnice. Extinderea vizeazã per-
soanele cu venituri cuprinse între
1.300 lei ºi 1.500 lei vor beneficia de
gratuitate pe o linie de transport în
comun, la alegere. Pensionarii cu
venituri sub 1.300 lei ºi persoanele
care au împlinit vârsta de 70 de ani
beneficiazã în continuare de gratui-
tate pe transportul în comun pe toate
liniile.

Mãsura vine ca urmare a creºterii
preþurilor la medicamente ºi la ali-
mente ºi într-o oarecare mãsurã a
creºterii punctului de pensie.

Numãrul beneficiarilor ca urmare
a extinderii acestui program este de
cca 3.000, alocarea financiarã necesarã
fiind de aproximativ 600.000 lei pen-
tru perioada aprilie – decembrie 2009.

Programul de transport gratuit a
persoanelor vârstnice pe toate liniile
RATUC a fost iniþiat de Emil Boc în
august 2004.

Extinderea programului de gratuitãþi
la transport pentru pensionari

Guvernul României a aprobat, prin
HG 312 din 18 martie 2009, trecerea
unui imobil în suprafaþa construita de
6.014 mp ºi a unui teren în suprafaþa
desfãºuratã de 6.928 mp situate pe B-dul
21 Decembrie 1989 nr. 106, din propri-
etatea statului român ºi administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale, în pro-
prietatea Municipiului Cluj-Napoca ºi
în administrarea Consiliului local. 

Prin acest transfer de proprietate,
Primãria Cluj-Napoca va putea fina-
liza proiectul de realizare a unui cen-

tru de culturã a Transilvaniei, care sã
cuprindã ºi un sediu ºi salã de specta-
cole pentru Filarmonica de Stat
Transilvania. Pentru ca transferul sã
se realizeze, Primãria va trebui sã
asigure un spaþiu adecvat funcþionãrii
Centrului Militar Zonal ºi a Biroului
de informare-recrutare. 

În paralel se realizeazã adaptarea
proiectului iniþial prevãzut a fi con-
struit în Parcul Central pe noul am-
plasament ºi cãutarea surselor de fi-
nanþare necesare realizãrii investiþiei.

Autobuze noi pentru transportul 
de cãlãtori în Cluj-Napoca

Parcul auto destinat 
transportului în comun din 
Cluj-Napoca s-a îmbogãþit cu
primele 2 autobuze noi, din cele
25 care urmeazã sã fie livrate 
de societatea Magyar
Jarmutechnikai, câºtigãtoare
alicitaþiei organizatã la 
sfârºitul anului 2008.

Noile autobuze, de tip JMT, prez-
intã o serie de caracteristici tehnice
moderne ºi foarte importante pentru

asigurarea confortului ºi siguranþei
publicului cãlãtor. Mai mult decât atât,
acestea sunt mult mai puþin poluante,
atât în ceea ce priveºte noxele, fiind
echipate cu motoare EURO 4, cât ºi în
privinþa zgomotului în interiorul ºi
exteriorul autobuzelor. Urcarea ºi
coborârea cãlãtorilor este mai uºoarã,
fiind facilitatã de podeaua joasã ºi de
sistemul de înclinare a autovehiculului
în momentul debarcãrii, iar pentru
persoanele cu dizabilitãþi motorii acce-
sul este facilitat  de rampele existente.

Tot pentru a veni în sprijinul acestor
persoane, în interiorul acestor autove-
hicule au fost create locuri special
amenajate pentru cãrucioarele cu
rotile.

Dintre dotãrile acestor autobuze
amintim sistemul de climatizare, ce
oferã încãlzire în sezonul rece ºi aer
condiþionat în perioadele caniculare,
camere de luat vederi atât în interior,
cât ºi în exterior, a cãror imagini sunt
înregistrate ºi pot fi vizualizate ulterior
pentru supraveghere, sistem electronic
de afiºare în interior ºi exterior a staþi-
ilor ºi a traseelor, sistem vocal de
anunþare a staþiilor, precum ºi un mon-
itor pentru afiºarea unor informaþii de
interes public. 

Alte caracteristici moderne ale
acestor autobuze sunt aparatele elec-
tronice de compostat biletele, sis-
temul de numãrare a cãlãtorilor la
urcare, sistemul de siguranþã sporitã a
uºilor, a cãror senzori nu permit
închiderea acestora dacã un obiect
este prins între ele, acþionând anti-
strivire, ºi nu permit nici plecarea
autovehiculului de pe loc dacã uºile
sunt deschise. La toate acestea se
adaugã ºi un sistem de urmãrire prin
GPS a traseului autobuzului prin care
se realizeazã comunicarea permanen-
tã cu dispeceratul, sporind astfel sigu-
ranþa cãlãtorilor. 

Teren pentru 
Filarmonica clujeanã



Consiliul Local Cluj-Napoca a
aprobat, în ºedinþa ordinarã din data de
17 martie 2009, bugetului general al
municipiului Cluj-Napoca pe anul
2009, pe capitole, subcapitole, titluri,
articole ºi alineate, în sumã de
932.850.000 lei.

Bugetul general este constituit din:
bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca, în sumã de 790.000.000
lei;

bugetul instituþiilor publice ºi
activitãþilor finanþate integral sau parþial
din venituri proprii, în sumã de
10.800.000 lei;

bugetul împrumuturilor interne,
în sumã de 83.908.000 lei;

bugetul fondurilor externe ner-
ambursabile, în sumã de 3.000.000 lei;

- bugetul veniturilor ºi cheltuielilor
evidenþiate în afara bugetului local, în
sumã de 45.742.000 lei.

Fondul de rulment în sumã de
28.959.861 lei va fi utilizat în 2009 pe
urmãtoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 67.11 Culturã, recreere:
705.000 lei;

Cap. 70.11 Locuinþe, servicii ºi
dezvoltare publicã: 3.212.861 lei;

Cap. 84.11 Transporturi:
25.042.000 lei.

Bugetul local pe anul 2009, pe capi-
tole, subcapitole, titluri, articole ºi alin-
eate (lei) TABEL 11

Bugetul iinstituþiilor ppublice ººi
activitãþilor ffinanþate iintegral ssau pparþial
din vvenituri pproprii ppe aanul 22009 eeste
format ddin:

Venituri: 10.800.000 lei din care
venituri curente: 10.200.000 lei ºi sub-
venþii: 600.000 lei

Cheltuieli: 10.800.000 lei, reparti-
zate pe: 

învãþãmânt - 8.500.000 lei
 culturã, recreere, religie – Casa

Municipalã de Culturã - 800.000 lei
 transporturi – Serviciul adminis-

trare parcãri - 1.500.000 lei

Bugetul îîmprumuturilor iinterne
pe aanul 22009 eeste fformat ddin:

 credite interne/cheltuieli de ca-
pital/active nefinanciare - 83.908.000
lei

 Autoritãþi publice/active nefi-
nanciare - 5.050.000 lei

 Învãþãmânt/active nefinanciare
- 12.546.000 lei

 Locuinþe, servicii ºi dezvoltare
publicã/active nefinanciare - 8.500.000
lei

 Transporturi/active nefinancia-
re - 57.812.000

Bugetul ffondurilor eexterne nneram-
bursabile ppe aanul 22009 eeste fformat ddin:

 Venituri: 3.000.000 lei
 Cheltuieli: 3.000.000 lei, din care 
 Autoritãþi publice - 2.310.000 lei
 Ordine publicã ºi siguranþã na-

þionalã - 400.000 lei
 Învãþãmânt - 190.000 lei
 Asigurãri ºi asistenþã socialã -

100.000 lei

Veniturile ººi ccheltuielile eevidenþi-
ate îîn aafara bbugetului llocal ppe aanul
2009:

 Venituri: 45.742.000 lei, din care:
 Taxe speciale - 300.000 lei
 Depozite speciale pentru con-

strucþii de locuinþe - 1.000.000
 Fond de rulment - 28.959.861
 Alte venituri - 15.482.139
 Cheltuieli: 45.742.000 lei, din

care:
Autoritãþi publice: 1.150.000 lei,

pentru:
Bunuri ºi servicii - 1.050.000 lei
Active nefinanciare - 100.000 lei
Culturã, recreere: 2.338.000 lei, 
Locuinþe, servicii ºi dezvoltare 

publicã: 14.412.000 lei, 
Protecþia mediului: 300.000 lei
Combustibili ºi energie: 

2.500.000 lei
Transport: 25.042.000 lei
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Reactualizarea amenzilor 
pentru parcarea ilegalã

Consiliul Local al municipiului
Cluj-Napoca a adoptat o hotãrâre
referitoare la oprirea, staþionarea
ºi parcarea neregulamentarã pe
domeniul public sau privat al
municipiului Cluj-Napoca, prin
aceasta avându-se în vedere 
fluidizarea traficului rutier 
ºi pietonal, dar ºi reactualizarea
cuantumului amenzilor 
contravenþionale.

Aceastã hotãrãre aduce noutãþi în
ceea ce priveºte oprirea, staþionarea ºi
parcarea maºinilor pe domeniul public
al municipiului Cluj-Napoca în alte
locuri decât cele legal amenajate de
cãtre Primãria municipiului, respectiv
se vor aplica sancþiuni pentru:

oprirea, staþionarea ºi parcarea
vehiculelor destinate transportului de
persoane sau marfã cu masa maximã
autorizatã de peste 2 tone pe domeniul
public,

oprirea sau staþionarea maºinilor
pe trotuare, 

ocuparea abuzivã a locurilor de
parcare cu abonament, contract de
închiriere sau aflate în administraþia
Primãriei, de cãtre altã persoanã decât
titularul contractului, 

circulaþia, oprirea ºi staþionarea
maºinilor pe spaþii verzi, 

împiedicarea accesului la obiec-
tive de interes public (puncte trafo,
alei, parcuri etc. ),

oprirea, staþionarea ºi par-
carea vehiculelor cu caracter publi-
citar pe domeniul public sau privat

al municipiului Cluj-Napoca fãrã a
deþine acordul Primãriei în acest
sens, 

nerespectarea dispoziþiilor ad-
ministratorului drumurilor (primã-
ria) de eliberare a domeniului public
sau privat al municipiului în vederea
executãrii de lucrãri de interes pu-
blic. 

Sancþiunea principalã a acestor
contravenþii o reprezintã amenda con-
travenþionalã cu o valoare cuprinsã
între 200 ºi 800 lei în funcþie de caz, la
aceasta putându-se adãuga sancþiunile
complementare de blocare a roþilor,
dar ºi de ridicare sau mutare a respec-
tivelor vehicule pe un alt amplasa-
ment.

Proprietarul sau deþinãtorul vehi-
culului va avea obligaþia de a comunica
Poliþiei, la cererea ºi respectând ter-
menul acordat de cãtre reprezentanþii
acesteia, identitatea utilizatorului
vehiculului în momentul sãvârºirii
contravenþiei. În caz contrar, procesul-
verbal va fi încheiat pe numele propri-
etarului sau deþinãtorului vehiculului,
chiar dacã acesta este o persoanã
juridicã.

Persoana sancþionatã contravenþio-
nal va putea achita în termen de maxi-
mum 48 de ore de la înmânarea sau
comunicarea procesului-verbal, jumã-
tate din minimul amenzii stabilite de
autoritãþi.

Primarul Sorin Apostu a solicitat
aprobarea Consiliului local pentru
concesionarea serviciului de salu-
brizare menajerã, pe douã sectoare,
dupã modelul care s-a dovedit de suc-
ces folosit la deszãpezire, pe o perioadã
de opt ani.

Cele mai importante aspecte avute
în vedere odatã cu concesionarea aces-
tui serviciu sunt urmãtoarele:

colectarea selectivã a gunoiului,
respectiv hârtia, plasticul, metalul, tex-
tilele ºi sticla vor fi colectate împreunã,
într-un recipient separat de restul
gunoiului menajer. Potrivit sistemului
integrat de gestiune a deºeurilor, acest

tip de deºeu, denumit ºi uscat – hârtia,
plasticul, metalul, textilele ºi sticla – va
fi separat la depozitul ecologic, în ve-
derea valorificãrii. Cetãþenii vor face
acasã doar preselectarea, respectiv hâr-
tia, plasticul, textilele, metalul ºi sticla
într-o parte, restul gunoiului menajer
în alta.

ridicarea deºeurilor menajere se
va face în urma contractelor încheiate
de asociaþiile de proprietari ºi per-
soanele fizice cu firmele de salubritate
menajerã care vor câºtiga licitaþia orga-
nizatã de primarie. Realizarea unei
preselectãri a deºeurilor menajere de
cele umede va aduce o reducere a chel-
tuielilor cu minim 25%. 

maºinile care vor ridica deºeurile
menajere vor fi dotate cu GPS, astfel
încât sã se poatã urmãri modul de
respectare a programului de ridicare a
deºeurilor;

firmele vor trebui sã aibã tipuri
de maºini adecvate specificului actual
al strãzilor ºi aleilor de pe traseele de
colectare a deºeurilor;

contractele încheiate cu firmele
de salubritate menajerã trebuie sã pre-
vadã timpii ºi graficul clar de ridicare a
gunoiului;

toate punctele gospodãreºti vor
fi modernizate în primii trei ani de la
încheierea contractului de cãtre firma
ed salubritate;

nerespectarea graficului de ridi-
care a gunoiului se sancþioneazã cu
amendã dar poate merge pânã la des-
facerea contractului, în caz de abateri
repetate.

În Cluj-Napoca existã în prezent
cca 1.100 de puncte gospodãreºti, din-
tre care Primãria a modernizat prin
forþe proprii peste 40%. În primul an,
vor trebui amenajate cam 25-30% din-
tre punctele gospodãreºti, iar în urmã-
torii doi ani, restul de puncte care
necesitã modernizare.

Concesionarea serviciului public
de salubritate menajerã se face în baza
Legilor 51 ºi 101 din 2006, 

Concesionarea serviciului de salu-
brizare menajerã ºi preselectarea de-
ºeurilor se face în paralel cu proiectul
noului depozit ecologic al judeþului
Cluj. Acesta este un proiect de 42 de

milioane de euro, finanþat din bani
europeni, care presupune închiderea
rampei de la Pata Rât ºi a celor de la
Dej, Gherla, Huedin, Câmpia Turzii ºi
deschiderea unui depozit ecologic
judeþean, gestionat de Consiliul Ju-
deþean, cu implicarea tuturor oraºelor
ºi municipiilor din judeþ. Acest sistem
va însemna un depozit central ºi patru
rampe de transfer pe raza judeþului:
una la Gherla (pentru Gherla ºi

comunele din jur), una la Câmpia
Turzii, una la Huedin ºi o a patra la
Cluj-Napoca (pentru municipiul
Cluj-Napoca ºi comunele adiacente).
Va fi un sistem integrat, asta însem-
nând cã toate deºeurile de pe raza ju-
deþului va fi preselectate în acele staþii
de transfer, iar ceea ce rãmâne dupã
preselectare va fi transportat cu maºini
speciale la depozitul central, care va fi
în zona actualei rampe de la Pata Rât.

PRIMÃRIA CONCESIONEAZÃ SERVICIUL DE SALUBRIZARE MENAJERÃ

NEACHITAREA 
TAXEI ORARE DE PARCARE 

SE SOLDEAZÃ CU BLOCAREA 
ROÞILOR MAªINII!"
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Reglemetãri privind 
activitatea comercialã pe domeniul public

În ultima perioadã, la 
nivelul municipiului Cluj-Napoca
s-a constatat o diversificare 
a problemelor legate de 
activitãþile comerciale
desfãºurate în structuri de 
vânzare (imobile) sau pe 
domeniul public.

Din verificãrile efectuate pe teren
de cãtre inspectorii Poliþiei Comu-
nitare ºi care au vizat activitãþile com-
erciale, s-au constata o serie de nereg-
uli pentru care actele normative în
vigoare nu prevedeau clar sancþiunile
sau lãsate la latitudinea autoritãþilor
locale acest lucru.

În ultimii ani, Consiliul local al
municipiului Cluj-Napoca a adoptat
mai multe hotãrâri care vizeazã acti-
vitãþile comerciale, hotãrâri care acum
trebuie actualizate atât din punct de
vedere al conþinutului, cât ºi al sancþi-
unilor prevãzute. Aceste hotãrâri sunt:
Hotãrârea nr.208/1995, Hotãrârea
nr.25/1999, art.II alin.2 din Hotãrârea
nr.492/2001, Hotãrârea nr.56/2005,
art.13 din anexa la Hotãrârea nr.
826/2006.

Pentru o mai uºoarã aplicare prac-
ticã a reglementãrilor în sectorul ac-
tiviþãtilor comerciale desfãºurate pe
domeniul public, primãria a propus
Consiliului local un regulament uni-
tar, care sã cuprindã toate contravenþi-
ile legate de activitãþile comerciale
desfãºurate în Cluj-Napoca.

Reglementãri 
ale activitãþilor de comerþ 
realizate în spaþii închise

1. efectuarea de acte sau fapte de
comerþ de natura celor prevãzute de
Codul comercial, fãrã îndeplinirea
procedurilor legale de autorizare,
funcþionarea fãrã deþinerea la punctul
de lucru a registrului unic de control, a
certificatului constatator emis de
Oficiul Registrului Comerþului, a
avizelor, aprobãrilor ºi autorizaþiilor
prevãzute de lege, cu amendã de la 500
lei la 1.000 lei;

2. nedeþinerea la punctul de lucru a
documentelor menþionate la punctul 1
sau refuzul de a le prezenta organelor
de control, cu amendã de la 500 lei la
1.000 lei;

3. refuzul de a permite efectuarea
controlului, cu amendã de la 1.000 lei
la 2.000 lei;

4. lipsa buletinelor de verificare
metrologicã pentru cântare, aparate de
taxat sau orice altfel de dispozitive de
mãsurare, cu amendã de la 500 lei la
1.000 lei;

5. neafiºarea orarului de funcþio-
nare aprobat în mod vizibil din exteri-
or ºi nerespectarea acestuia, cu amendã
de la 500 lei la 1.000 lei;

6. neafiºarea preþurilor produselor
comercializate ºi a tarifelor serviciilor
prestate conform reglementãrilor
legale în vigoare, cu amendã de la 500
lei la 1.000 lei;

7. lipsa documentelor de prove-
nienþã pentru produsele comercial-
izate, cu amendã de la 1.000 lei la 2.000
lei ºi confiscarea mãrfurilor care fac
obiectul contravenþiei;

8. comercializarea de produse din
import fãrã traducere în limba românã,
cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;

9. comercializarea de produse a
cãror calitate nu este atestatã prin cer-
tificate de calitate, cu amendã de la 500
lei la 1.000 lei;

10. comercializarea de produse care
nu au specificat termenul de valabilitate
sau cu termenul de valabilitate expirat,
cu amendã de la 800 lei la 1.500 lei;

11. punerea în vânzare a pro-
duselor alimentare ambalate care au
ambalajul deteriorat sau distrus, cu
amendã de la 500 lei la 1.000 lei;

12. aºezarea direct pe pardosealã a
produselor alimentare destinate com-
ercializãrii, cu amendã de la 500 lei la
1.000 lei;

13. punerea în consum a pro-
duselor neomologate, cu amendã de la
500 lei la 1.000 lei;

14. vânzarea de produse cu lipsã la
cântar sau mãsurãtoare, cu amendã de
la 1.000 lei la 2.500 lei;

15. utilizarea de cântare sau orice
alte dispozitive de mãsurare modifi-
cate, în vederea sãvârºirii contravenþiei
prevãzute la punctul 14, cu amendã de
la 1.000 lei la 2.500 lei;

16. comercializarea de produse cu
preþ redus fãrã afiºarea corespunzã-
toare a preþurilor, cu amendã de la 600
lei la 1.000 lei;

17. nerespectarea prevederilor le-
gale privind sectorizarea mãrfurilor cu
preþ redus în raioane/spaþii special
amenajate pentru aceastã operaþiune
sau în cadrul aceloraºi raioane, caz în
care trebuie sã fie bine individualizate,
cu amendã de la 600 lei la 1.000 lei;

18. ((1) aprovizionarea spaþiilor co-
merciale fãrã respectarea prevederilor
legale privind aprovizionarea:

în afara orarului de aprovi-
zionare aprobat, cu amendã de la 500
lei la 1.000 lei;

staþionarea autovehiculelor des-
tinate aprovizionãrii pe domeniul pub-
lic, în alte locuri decât cele autorizate,
cu amendã de la 600 lei la 1.000 lei;

(2) În cazul repetãrii contravenþi-
ilor, Comisia de aprobare a autorizaþi-
ilor ºi orarelor de funcþionare poate
hotãrî retragerea autorizaþiei de
funcþionare eliberatã pentru structura
de vânzare respectivã.

19. utilizarea garajelor amplasate
pe domeniul public sau privat al statu-

lui în alte scopuri decât pentru gararea
autovehiculelor, cu amendã de la 1.000
lei la 2.000 lei ºi anularea/rezilierea
abonamentului sau contractului de
închiriere pentru terenul ocupat, dupã
caz;

20. comercializarea de bãuturi al-
coolice, tutun în incinta sau în a-
propierea unitãþilor ºcolare, cu amendã
de la 1.000 lei la 1.500 lei;

21. neînregistrarea la Primãria mu-

nicipiului Cluj-Napoca, pânã la data
controlului, a documentaþiei prevãzute
de lege în vederea obþinerii autorizaþiei
ºi orarului de funcþionare, cu amendã
de la 1.000 lei la 2.000 lei ºi suspendarea
activitãþii de la punctul de lucru, pânã la
înregistrarea documentaþiei;

22. necompletarea cu actele solici-
tate, în termenul stabilit, a documentaþiei
depuse la Primãria municipiului Cluj-
Napoca în vederea obþinerii autorizaþiei
ºi orarului de funcþionare, cu amendã de
la 1.000 lei la 2.000 lei ºi suspendarea
activitãþii de la punctul de lucru, pânã la
completarea documentaþiei ;

23. nedepunerea în termen a docu-
mentaþiei în vederea acordãrii vizei
anuale a autorizaþiei de funcþionare
eliberatã de Primãrie pentru activitãþile
care necesitã vizã, cu amendã de la
1.000 lei la 2.000 lei;

24. neridicarea autorizaþiei emisã de
cãtre Primãria municipiului Cluj-
Napoca, în termen de 30 de zile de la data
la care s-a primit înºtiinþarea scrisã în acest
sens, cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;

25. neîntocmirea planului de pazã
avizat de cãtre Poliþia municipiului
Cluj-Napoca, de cãtre proprietarii
localurilor de alimentaþie publicã
(café-baruri, restaurante ºi altele simi-
lare), care au orar de funcþionare peste
orele 23,00, cu amendã de la 1.000 lei
la 2.500 lei;

26. utilizarea proprietãþii comune
fãrã acordul majoritãþii proprietarilor
membri ai asociaþiei de proprietari ºi al
proprietarilor direct afectaþi de vecinã-
tate, cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei.

Reglementãri ale activitãþilor 
de comerþ desfãºurate în pieþe

1. neafiºarea la locul de desfãºurare
a activitãþii, a numelui/denumirea,
domiciliul/adresa sediului social, codul
fiscal, numãrul de înregistrare la
Oficiul Registrului Comerþului ºi,

dupã caz, a copiei certificatului de pro-
ducãtor eliberat în condiþiile H.G.
nr.661/2001, cu amendã de la 200 lei la
400 lei;

2. nedeþinerea la locul de desfãºu-
rare a activitãþii a autorizaþiilor, apro-
bãrilor, avizelor stabilite prin lege ne-
cesare funcþionãrii ºi, dupã caz, a cer-
tificatelor de producãtor în original, cu
amendã de la 500 lei la 1.000 lei;

3. lipsa buletinelor de verificare
metrologicã pentru cântare sau orice
altfel de dispozitive de mãsurare uti-
lizate, cu amendã de la 500 lei la 1.000
lei;

4. neprezentarea la solicitarea or-
ganelor de control a documentelor
menþionate la art.2, punctul 2, cu
amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei;

5. lipsa documentelor de prove-
nienþã pentru produsele comercial-
izate, cu amendã de la 1.000 lei la 2.000
lei ºi confiscarea mãrfurilor care fac
obiectul contravenþiei;

6. neafiºarea preþurilor produselor
comercializate ºi a tarifelor serviciilor
prestate, conform reglementãrilor
legale în vigoare, cu amendã de la 500
lei la 1.000 lei;

7. comercializarea de produse din
import fãrã traducere în limba românã,
cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;

8. comercializarea de produse a
cãror calitate nu este atestatã prin cer-
tificate de calitate, cu amendã de la 500
lei la 1.000 lei;

9. comercializarea de produse care
nu au specificat termenul de valabili-
tate sau cu termenul de valabilitate
expirat, cu amendã de la 800 lei la
1.500 lei;

10. punerea în vânzare a produ-
selor alimentare ambalate care au
ambalajul deteriorat sau distrus, cu
amendã de la 500 lei la 1.000 lei;

11. aºezarea direct pe platoul pieþei
a produselor alimentare destinate
comercializãrii, cu amendã de la 500 lei
la 1.000 lei;

12. punerea în consum a pro-
duselor neomologate, cu amendã de la
500 lei la 1.000 lei;

13. vânzarea de produse cu lipsã la
cântar sau mãsurãtoare, cu amendã de
la 1.000 lei la 2.500 lei;

14. utilizarea de cântare sau orice
alte dispozitive de mãsurare modifi-
cate, în vederea sãvârºirii contravenþiei

prevãzute la punctul 13, cu amendã de
la 1.000 lei la 2.500 lei;

15. achiziþionarea de mãrfuri în
scop de revânzare, cu amendã de la
1.000 lei la 2.500 lei;

16. desfãºurarea de activitãþi com-
erciale utilizând, în acelaºi timp, atât
calitatea de persoanã fizicã autoriza-
tã/întreprindere individualã/întreprin-
dere familialã, cât ºi cea de producãtor
agricol, cu amendã de la 1.000 lei la
2.500 lei.

Reglementãri ale activitãþilor 
de comerþ stradal

1. neinscripþionarea mobilierului
stradal cu: denumirea firmei, sediul
social, numãrul autorizaþiei de constru-
ire, numãrul abonamentului de comerþ
stradal sau a contractului de închiriere
pentru terenul ocupat, dupã caz, cu
amendã de la 400 lei la 1.000 lei;

2. nedeþinerea la punctul de lucru a
abonamentului de comerþ stradal sau a
contractului de închiriere pentru
terenul ocupat, dupã caz, precum ºi a
tuturor autorizaþiilor, aprobãrilor,
avizelor stabilite prin lege necesare
funcþionãrii, cu amendã de la 500 lei la
1.000 lei;

3. expunerea spre vânzare ºi com-
ercializarea în standuri, vitrine, chioº-
curi a oricãror materiale cu caracter
obscen, contrar bunelor moravuri, cu
amendã de la 500 lei la 1.000 lei;

4. ocuparea fãrã forme legale a
domeniului public sau privat al statului
cu panouri publicitare mobile de orice
fel, cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;

5. desfãºurarea activitãþii de comerþ
stradal ambulant în alte locuri decât
cele autorizate, cu amendã de la 500 lei
la 1.000 lei;

6. desfãºurarea activitãþii de comerþ
stradal ambulant fãrã deþinerea autor-
izaþiilor prevãzute de lege, cu amendã
de la 500 lei la 1.000 lei;

7. amenajarea teraselor de alimen-
taþie publicã sezoniere pe domeniul
public, fãrã deþinerea autorizaþiei de
construire, a abonamentului de comerþ
stradal sau a contractului de închiriere
pentru terenul ocupat ºi fãrã
respectarea condiþiilor aprobate de
cãtre Comisia tehnicã de amenajare a
teritoriului ºi de urbanism, cu amendã
de la 500 lei la 1.000 lei.



Repartizarea 
cheltuielilor 
rezultate 
din întreþinerea,
repararea 
ºi exploatarea 
condominiilor

Toþi proprietarii au obligaþia sã plãteascã
lunar, conform listei de platã a cheltuielilor aso-
ciaþiei de proprietari, în avans sau pe baza fac-
turilor emise de furnizori, cota de contribuþie ce
le revine la cheltuielile asociaþiei de proprietari,
inclusiv cele aferente fondurilor din asociaþia de
proprietari. Repartizarea cheltuielilor sau a obli-
gaþiilor financiare pe fiecare proprietate individ-
ualã revine administratorului, în cadrul con-
tractului încheiat cu reprezentantul asociaþiei de
proprietari a condominiului. Lista de platã se
semneazã de administrator ºi de un membru al
comisiei de cenzori ºi se aprobã de preºedinte
prin semnãturã ºi aplicarea ºtampilei asociaþiei,
persoanele semnatare certificând ºi rãspunzând
de corectitudinea listei de platã. Niciun propri-
etar de apartament sau de spaþiu cu altã desti-
naþie decât aceea de locuinþã nu va fi exceptat de
la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor
comune, ca urmare a renunþãrii la folosirea
unei pãrþi din proprietatea comunã, a aban-
donãrii apartamentului sau a spaþiului cu altã
destinaþie decât aceea de locuinþã ori în alte situ-
aþii.

Asociaþiile de proprietari constituite în
condominii cu mai multe scãri pot sã îºi mon-
teze contoare de apã pe fiecare scarã în parte,
pentru defalcarea consumului. Consumurile

înregistrate de aceste contoare pot fi utilizate la
repartizarea facturii pe fiecare scarã. Diferenþele
faþã de consumul înregistrat de contorul de
branºament se repartizeazã fiecãrei scãri în cote-
pãrþi egale, în baza convenþiei scrise dintre aso-
ciaþiile de proprietari înfiinþate pe scãri sau tron-
soane de clãdire. Consumurile înregistrate de
contoarele montate în aval de contorul de
branºament nu fac obiectul contractului de
furnizare a serviciului ºi nu determinã obligaþii
ale asociaþiei de proprietari cãtre furnizorul ser-
viciului respectiv. Asociaþiile de proprietari cãro-
ra li se factureazã consumul în sistem pauºal au
obligaþia sã declare la furnizorii de servicii, în
scris, cu numele reprezentantului în clar ºi cu
aplicarea ºtampilei asociaþiei de proprietari, pe
propria rãspundere, numãrul mediu de per-
soane, ori de câte ori se produce o modificare a
acestuia. Asociaþiile de proprietari care au în
componenþã cel puþin douã scãri sau tronsoane
de clãdire dotate cu contor de branºament pro-
priu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa
caldã ºi/sau energia termicã pentru încãlzirea
apartamentelor ºi a spaþiilor cu altã destinaþie
decât aceea de locuinþã pe scãri sau tronsoane de
clãdire, în funcþie de indicaþiile contoarelor de
branºament. Dupã aceastã repartizare, pentru
lista de platã aferentã fiecãrei scãri sau fiecãrui
tronson de clãdire calculul contravalorii con-
sumului pentru fiecare apartament ºi spaþiu cu
altã destinaþie decât aceea de locuinþã se face
conform prevederilor art. 47 lit. a)-c) din Legea
nr. 230/2007.

Repartizarea 
cheltuielilor pe numãr 
de persoane

Cheltuielile care sunt determinate de
numãrul persoanelor care locuiesc în condo-
miniu, ºi nu pot fi individualizate pe fiecare pro-
prietar pe baza unor dispozitive de mãsurã, se
repartizeazã proporþional cu numãrul de per-
soane care locuiesc sau desfãºoarã activitãþi în
clãdire în luna pentru care se calculeazã lista de
platã ºi reprezintã cheltuielile asociaþiei pentru:
apã rece, caldã ºi canalizare; combustibil pentru
prepararea apei calde de consum; energia elec-
tricã utilizatã pentru funcþionarea instalaþiilor
comune; colectarea deºeurilor menajere, vidan-
jare.

Prin hotãrâre a adunãrii generale, pot fi
exceptate de la plata cheltuielilor aferente con-
sumului de energie electricã pentru
funcþionarea ascensorului/ascensoarelor per-
soanele care locuiesc în apartamente situate la
subsol, demisol, parter, mezanin, precum ºi la
etajul 1 din clãdirile fãrã mezanin. De aseme-
nea, în cazul clãdirilor care au amplasate la eta-
jele superioare bãi, spãlãtorii, uscãtorii, prin
hotãrâre a adunãrii generale, persoanele care
locuiesc în apartamente situate la subsol,
demisol, parter, mezanin, precum ºi la etajul 1
din clãdirile fãrã mezanin pot sã fie exceptate de
la plata cheltuielilor aferente consumului de
energie electricã pentru funcþionarea ascen-
sorului/ascensoarelor, în baza unor angaja-
mente personale, date în scris cãtre asociaþia de
proprietari de cãtre persoanele care nu folosesc
spaþiile de la etajele superioare.

În clãdirile în care consumul de gaze nat-
urale pentru bucãtãrii ºi spãlãtorii se înreg-
istreazã prin acelaºi aparat care mãsoarã ºi con-
sumul aferent încãlzirii, se stabileºte consumul
aferent bucãtãriilor ºi spãlãtoriilor pe baza unor
bareme stabilite potrivit legislaþiei în
vigoare.Pentru repartizarea valorii consumului
de apã caldã menajerã pe apartamente ºi spaþii
cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã la
clãdirile cu centralã termicã proprie, asociaþia
de proprietari poate monta un contor pe insta-

laþia de apã caldã, astfel încât acesta sã înreg-
istreze consumul de apã caldã menajerã din
condominiu. Valoarea consumului de gaze
naturale, în lipsa unui contor care sã înreg-
istreze acest consum, pentru prepararea apei
calde se determinã pe baza unor bareme sta-
bilite potrivit legislaþiei în vigoare.Cheltuielile
privind consumul de gaze naturale pentru
încãlzire la clãdirile cu centralã termicã proprie,
în situaþiile în care nu existã aparate de mãsurã
a consumului respectiv, se determinã scãzând
din factura de gaze naturale contravaloarea
gazelor naturale rezultate pentru apa caldã ºi
bucãtãrii conform prevederilor art.36 alin. (1)
ºi (2).

Cheltuielile care sunt determinate de
numãrul persoanelor care locuiesc în condo-
miniu ºi nu pot fi individualizate pe fiecare propri-
etar pe baza unor dispozitive de mãsurã se repar-
tizeazã proporþional cu numãrul de persoane care
locuiesc sau desfãºoarã activitãþi în clãdire în luna
pentru care se calculeazã lista de platã ºi reprezintã
cheltuielile asociaþiei pentru: apã ºi canalizare;
combustibil pentru prepararea apei calde mena-
jere ºi a hranei; energia electricã utilizatã pentru
funcþionarea instalaþiilor comune; colectarea
deºeurilor menajere; vidanjare. Modul de reparti-
zare a acestor cheltuieli se stabileºte printr-o con-
venþie aprobatã de comitetul executiv al asociaþiei
de proprietari. Convenþia prevãzutã are duratã
nedeterminatã, fiind valabilã pe toatã perioada
activitãþii desfãºurate de deþinãtorii prevãzuþi la art.
37 alin. (1), ºi se actualizeazã periodic, în funcþie de
elementele noi care intervin, în funcþie de
numãrul persoanelor care desfãºoarã zilnic activ-
itãþi în spaþiul sau apartamentul respectiv, de
numãrul mediu zilnic de clienþi ºi de obiectul de
activitate. Numãrul acestora se stabileºte de deþinã-
torul spaþiului ºi se certificã de comitetul executiv
al asociaþiei de proprietari. Acest numãr se uti-
lizeazã pentru calculul cheltuielilor pe persoanã
aferente spaþiului respectiv. Convenþia precizeazã
contribuþia proprietarului la cheltuielile asociaþiei
de proprietari, cu privire la consumurile care nu

pot fi înregistrate distinct pe fiecare proprietate în
cauzã ºi care sunt determinate de activitatea
desfãºuratã. Convenþia completeazã obligaþiile
proprietarului faþã de cheltuielile din cadrul asoci-
aþiei de proprietari menþionate la art. 47 din Legea
nr. 230/2007 lit. b)-f). În situaþia în care, la notifi-
carea scrisã din partea asociaþiei de proprietari, pro-
prietarii spaþiilor cu altã destinaþie decât aceea de
locuinþã din condominiu refuzã încheierea con-
venþiei, sunt aplicabile criteriile stabilite ºi adoptate
în acest sens de cãtre comitetul executiv al asociaþiei
de proprietari prin decizie scrisã ºi în baza con-
statãrilor vizuale cu privire la activitatea desfãºuratã
din punct de vedere al numãrului de persoane
angajate ºi al numãrului de clienþi. În situaþia în
care, la notificarea scrisã a proprietarului, conduc-
erea asociaþiei de proprietari refuzã încheierea con-
venþiei, este aplicabil criteriul prevãzut la art. 47 lit.
a) sau b) din Legea nr. 230/2007, dupã caz, cu obli-
gaþia proprietarului de a declara, în scris, numãrul
persoanelor angajate sau care desfãºoarã activitãþi în
spaþiul sãu.

În lipsa contoarelor de înregistrare a con-
sumului de apã la branºament, repartizarea con-
sumului se face potrivit normelor legale, pe bazã
de bareme pe fiecare tip de consumator în parte.
În cazurile în care condominiul dispune numai
de duºuri ºi bãi comune care deservesc aparta-
mentele/spaþiile, cheltuielile se repartizeazã pe
fiecare proprietar în raport cu numãrul per-
soanelor care locuiesc curent în clãdire, aferent
fiecãrui apartament/spaþiu. În cazul în care nu se
pot separa, prin mãsurare, consumurile de
energie electricã la pãrþile comune ale clãdirii de
cele din apartamente, repartizarea acestor con-
sumuri se realizeazã conform cu baremele sta-
bilite potrivit normelor legale, pentru consumul
comun ºi pentru deþinãtorii de apartamente,
þinându-se seama de consumatorii electrici exis-
tenþi, iar cheltuielile aferente pãrþilor de folosinþã
comunã se repartizeazã pe fiecare proprietar
proporþional cu numãrul de persoane care
locuiesc în condominiu, conform cu legislaþia în
vigoare.

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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REPARTIZAREA CHELTUIELILOR
LA NIVELUL ASOCIAÞIILOR DE PROPRIETARI

(EXTRAS DIN HG NR. 1588/2007, CAP.III, ART. 32-56)

O NOUÃ SESIUNE DE ATESTARE 
a administratorilor 
de imobile – persoane fizice

LLiissttaa AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORRIILLOORR 
aatteessttaaþþii îînn sseessiiuunneeaa FFEEBBRRUUAARRIIEE 22000099

În data de 27.02.2009 a avut loc la sediul
Primãriei din Str. Moþilor nr. 1-3 o nouã sesiune
de atestare a administratorilor de imobile-per-
soane fizice, în conformitate cu prevederile Nor-
melor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/
2007 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþio-
narea asociaþiilor de proprietari (aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 1588/2007) ºi ale Ho-
tãrârii Consiliului Local nr. 111/2008.  La exame-
nul de verificare a cunoºtinþelor s-au prezentat 33
persoane. Au fost declaraþi admiºi candidaþii care
au obþinut peste 70 de puncte din maximum
100, respectiv 25 persoane. În funcþie de numãrul
dosarelor depuse, urmãtoarea sesiune de atestare a
administratorilor de imobile se intenþioneazã a se
organiza în lunile mai sau iunie 2009.

ªapte administratori au rãmas fãrã atestate
Primãria Cluj-Napoca a retras atestatele

a ºapte administratori, ca urmare a nereg-
ulilor constatate în cursul anului 2009, de
inspectorii Serviciului Administraþie localã,
relaþii cu asociatiile de proprietari. 

Gravitatea si impactul deficienþelor con-
statate, legate de nerespectarea de cãtre
administratori a prevederilor Legii nr.
230/2007, HG nr. 1588/2007, OMEF nr.
1969/2007, Decretului nr. 209/1976, Legii
contabilitãþii, a atras dupã sine dispoziþia pri-
marului Sorin Apostu de retragere a ates-
tatelor pentru urmãtorii administratori de
imobile: Szacs Anna, Piaþã Mihail, Lorincz
Aranka, ªipoº Gavril, Sabo Ioan, Morar
Viorel ºi Toader Ioana.

Retragerea atestatelor s-a fãcut în con-
formitate cu prevederile art. 58 (4) din
normele metodologice de aplicare a legii aso-
ciaþiilor de proprietari, aprobate prin HG nr.
1588/2007, precum ºi ale pct. 13 din
Metodologia de atestare a administratorilor
de imobile – persoane fizice, aprobatã prin
HCL nr. 111/2008.

De asemenea, analizând frecvenþa
cazurilor de încãlcare a legislaþiei incidente de

cãtre organele de conducere, control ºi
administrare ale asociaþiilor de proprietari
din municipiu, primarul a dispus o serie de
mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiar-
contabile ºi respectarea reglementãrilor
legale în vigoare precum:

creºterea competenþei profesionale a
administratorilor de imobile prin ridicarea
nivelului de dificultate al testelor de verificare
elaborate în vederea dobândirii atestatului,
precum ºi analiza aplicãrii unor metode
suplimentare de examinare a candidaþilor;

- îmbunãtãþirea nivelului de pregãtire
profesionalã al candidaþilor pentru funcþia de
administrator imobile, prin analiza ºi apro-
barea de cãtre primarul municipiului, la
propunerea compartimentului specializat în
relaþia cu asociaþiile de proprietari, a pro-
gramei ºi duratei cursurilor (obligatorii pen-
tru candidaþi) organizate de instituþii abilitate
(Federaþia Asociaþiilor de Proprietari);

- intensificarea colaborãrii dintre
reprezentanþii Serviciului Administraþie
localã, Relaþii cu Asociaþiile de Proprietari ºi
agenþii constatatori ai Direcþiei Poliþiei
Comunitare în vederea constatãrii ºi

sancþionãrii contravenþiilor sãvârºite în activ-
itatea organelor de conducere, control ºi
administrare de la nivelul asociaþiilor de pro-
prietari din municipiu;

- elaborarea unei metodologii de autor-
izare a administratorilor de imobile - per-
soane juridice, în conformitate cu preveder-
ile art. 35 din Legea nr. 230/2007 ºi ale art. 22
(2),(3) din HG nr. 1588/2007, cu aprobarea
Consiliului local;

- alocarea unor resurse bugetare în ved-
erea încheierii unui parteneriat între
Primãria Cluj-Napoca ºi Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România – filiala Cluj în vederea efectuãrii
unor expertize financiar contabile la nivelul
asociaþiilor de proprietari, în conformitate cu
prevederile art. 59 (3) din HG nr. 1588/2007
– normele metodologice de aplicare a legii
asociaþiilor de proprietari;

- elaborarea unui regulament privind
modul de desfãºurare a activitãþii de control
financiar organizate de Primãria Cluj-
Napoca la nivelul asociaþiilor de proprietari
din municipiu, aprobat prin Hotãrâre a
Consiliului local.
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Sensuri unice pe strãzile 
Emil Racoviþã ºi 
Criºan din cartierul Gruia

Primãria municipiului Cluj-Na-
poca a instituit sensuri unice pe strãzile
Emil Racoviþã ºi Criºan, dupã cum
urmeazã:

str. Emil Racoviþã va avea sens
unic la urcare dispre str.Horea spre
intersecþia 7 strãzi;

str. Criºan va avea sens unic la
coborare dinspre intersecþia 7 strãzi
spre str. Horea, cu excepþia tronsonu-
lui cuprins între strada Oraviþa ºi stra-
da Horea, unde se pãstreazã dublu sens
pentru ambulanþe.

Instituirea celor douã sensuri unice
este o mãsurã adoptatã de Comisia de
sistematizare a circulaþiei, menitã sã
asigure fluenþa circulaþiei auto înspre/
dinspre cartierul Gruia. 

Liniile RATUC 37 ºi 38 
ºi-au modificat traseul

Ca urmare a instituirii sensurilor unice
pe strãzile Emil Racoviþã (urcare) ºi Criºan
(coborare), începând cu data de 28.03.2009,
se modificã traseul liniilor 37 ºi 38, la
întoarcere, de la intersecþia 7 strãzi, dupã
cum urmeazã: str. Criºan – str. Horea – P-þa
M. Viteazul. Staþia de pe str. Emil Racoviþã,
la coborâre, se mutã pe str. Criºan, la cca 50
m de intersecþia 7 strãzi. De asemenea, liniile
37 ºi 38 vor avea o staþie suplimentarã pe str.
Horea (comunã cu linia 31). 

Reguli de circulaþie 
în intersecþia “7 strãzi”

Instituirea sensurilor unice pe strãzile
Emil Racoviþã ºi Criºan, nu aduc modificãri
la reglementãrile de circulaþie din intesecþia
7 strãzi, respectiv, strada cu prioritate
rãmâne Emil Racoviþã – Romulus Vuia. 

Limitatoare de înãlþime pe 
C.A. Rosetti ºi Tãietura Turcului

Primãria Cluj-Napoca a reparat limita-
toarele de înãlþime de pe strada C.A.Rosetti,
ca urmare a faptului cã nu s-a respectat regle-
mentaree privind înãlþimea maximã admisã
ºi unul dintre limitatoare a fost avariat. 

Strada Tãietura Turcului a fost lãr-
gitã la trei benzi de circulaþie în partea

de jos a strãzii, la interescþia cu strada
Donath, pentru o mai bunã fluidizare a
traficului. 

De asemenea, limitatoarele de
înãlþime de pe aceastã stradã care vor fi
amplasate aici vor fi parþial mobile, ast-
fel încât sã nu mai fie smulse din beton
la fiecare avariere, ºi vor fi dotate cu

“gheare” metalice, care vor avaria la
rândul lor maºina, astfel încât cei care
nu respectã reglementarea cu privire la
traseele destinate traficului greu sã
suporte consecinþe pecuniare în plus
faþã de amenda datã de Poliþia Rutierã,
care se pare cã nu impresioneazã în
mod deosebit.

Strada Petofi Sandor se închide circulaþiei
publice

Primãria municipiului Cluj-Napoca a începu
lucrãrile de modernizare a strãzii Petofi Sandor
(fosta Tutunului), din cartierul Mãrãºti.

Pentru buna desfãºurare a lucrãrilor, con-
ducãtorii auto sunt rugaþi sã evite parcarea
maºinilor pe aceastã stradã.

De asemenea, pentru ca termenul de fina-
lizare a lucrãrilor sã fie cât mai scurt, accesul auto
pe strada Petofi Sandor este restricþionat total.
Conducãtorii auto pot utiliza ca ºi trasee alterna-
tive, str. Anghel Saligny ºi Aleea Bibliotecii.

Durata lucrãrilor de reabilitare a strãzii va fi de
aproximativ 30 de zile, în funcþie de condiþiile
meteo.

Au fost predate constructorului în vederea începerii
lucrãrilor de modernizare, strãzile: Heltai Gaspar,
Alverna, Anina, Mãrgãritarilor, Griviþei, Mãrgãului.

Au început lucrãrile de modernizare la strãzile:
Horticultorilor, Beiuºului, Vasile pqrvan, Nicolae Iorga,
Almaºului, Tribunul Vlãduþiu. Lucrãrile oprite la
începutul iernii s-au reluat pe strãzile: Câmpului, Mo-
ritz Jigmond, Codrului, Sahia, Ceferiºtilor, Martin
Opitz.

Programul de modernizare a aleilor ºi trotuarelor în
paralel cu amenajarea de locuri de parcare a început cu
zonele: Snagov, Herculane, Brâncuºi, Calea Baciului, Tulcea.

În perioada urmãtoare, Serviciul Administrare dru-
muri urbane va preda constructorului o serie de noi
strãzi în vederea modernizãrii, strãzi pe care deþinãtorii
de reþele subterane ºi-au încheiat investiþiile.

Au început lucrãrile de reabilitare a strãzilor

MÃSURI DE FLUIDIZARE A TRAFICULUI 
ªI SIGURANÞA CIRCULAÞIEI

Limitatoare C.A. Rosetti
Tãietura Turcului

Strada Petofi Sandor

Intersecþia 7 strãzi cu sensul unic 
la urcare pe Emil Racovitã

Sens unic pe strada Criºan
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“STRÃZI CURATE !”
Primãria Cluj-Napoca demareazã o campanie de eficientizare a

programului de salubrizare stradalã prin stabilirea unor zile din sãp-
tãmânã, ºi intervale orare de 1-2 ore, în care se realizeazã salu-
brizarea la bordurã, respectiv aspirarea ºi spãlarea strãzii pânã lângã
trotuar.

În program au fost cuprinse, pentru început, 22 de strãzi: 12 din
sectorul I – Rosal ºi 10 din sectorul II – Brantner Servicii Ecologice. 

În zilele de sâmbãtã ºi duminicã s-au ales pentru salubrizarea

stradalã la bordurã strãzile care sunt mai puþin încãrcate din punct
de vedere al parcãrii în timpul sãptãmânii. 

În afara acestui program special, companiile responsabile de
salubritatea stradalã respectã programul stabilit ºi aprobat de
municipalitate.

Programul „Strãzi curate!” va fi lansat la începutul linii aprilie,
dupã o informare prealabilã a cetãþenilor, care constã în lãsarea unor
fluturaºi cu detaliile programului pe parbrizele maºinilor parcate pe
aceste strãzi, montarea de indicatoare stradale care vor da detalii cu
privire la ziua din sãptãmânã ºi intervalul orar stabilit pentru salu-

brizarea stradalã, anunþarea posesorilor de abonamente de parcare
prin scrisori trimise la adresa de domiciliu etc.

Primãria avertizeazã cã maºinile gãsite pe aceste strãzi în zilele ºi în inter-
valele anunþate vor fi ridicate. În prima fazã acestea vor fi doar puse pe trotu-
ar dar dacã situaþia se repetã, vor fi transportate la depozitul RADP. De aseme-
nea, nerespectarea programului pentru salubrizarea stradalã la bordura se va
solda cu amenzi.

Campania de eficientizare a programului de salubrizare stradalã se doreº-
te o campanie împotriva prafului ºi a mizeriei, pentru a cãrei reuºitã primãria
conteazã pe un parteneriat tacit cu cetãþenii ºi firmele de salubritate. 

PROGRAM DE EFICIENTIZARE A SALUBRIZÃRII STRADALE

Strãzile intrate 
în program 

sunt urmãtoarele:

Fluturaº 
de informare 
a programului

Panou stradal 
de avertizare

Tel: 0264/444.571

Tel: 0264/444.571

Campanie împotriva prafului! 
Prin introducerea sistemului de aspirare 

ºi spãlare a carosabilului s-a cãutat 
eficientizarea salubrizãrii stradale
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Cluj-Napoca este cel mai activ oraº al þãrii, sub aspect cultural, 
potrivit unui studiu realizat Centrul de Studii si Cercetare în Domeniul Culturii.

“ORA DE CULTURÃ”
„Ora de film”, „Ora de teatru”, „Ora

de operã”, „Ora de muzicã” ºi “Ora de
relaxare” sunt propunerile Primarului
Sorin Apostu de petrecere a timpului
liber a elevilor, cuprinse în programul
cultural-educativ “Ora de Culturã!”

Proiectul este realizat în parteneri-
at cu Inspectoratul ºcolar, Teatrul
Naþional ºi Teatrul maghiar, Opera
românã ºi cea maghiarã, Filarmonica,
Academia de muzicã, RADEF ºi UBB
ºi îºi propune sã sã deschidã elevilor
apetitul pentru adevãrata culturã.

Numãrul elevilor care beneficicazã
de acest proiect se ridicã la numãrul de
25.166, dintre care 10.475 sunt elevi în
clasele V-VIII, 14.691 fiind elevi de
liceu, care vor avea acces la Teatrul
Naþional “Lucian Blaga”, Opera
Naþionalã Românã, Teatrul Maghiar
de Stat, Opera Maghiarã, Cinema-
tograful “Arta”, Filarmonica de Stat
“Transilvania”, Grãdina Botanicã “Alexan-
dru Borza” ºi Academia de Muzicã
“Gheorghe Dima”.

Teatrul Naþional “Lucian Blaga”
oferã elevilor bilete cu reducere de
50% doar pentru spectacolele proprii
de teatru, iar Opera Naþionalã Românã
oferã elevilor bilete cu reducere de
50% (de preferabil la balcon).

Teatrul Maghiar de Stat Cluj
oferã 200 de bilete gratuite în Sala
Mare a teatrului ºi 30-50 de bilete gra-
tuite în Sala Studio, la douã spectacole
pe lunã.

Opera Maghiarã va pune la dispoz-
iþia ºcolilor un numãr de 200 de bilete
gratuite, în afarã de sâmbãta ºi duminica.

Cinematograful “Arta” oferã
elevilor bilete la preþul de 2,5 lei/spectacol.

Filarmonica de Stat “Transilvania”
pune la dispoziþia ºcolilor un numãr de 10
bilete gratuite pentru fiecare spectacol.

Grãdina Botanicã “Alexandru Bor-
za” oferã elevilor bilete reduse la preþul de
2 lei.

Academia de Muzicã “Gheorghe
Dima” va intra în cadrul acestui pro-
gram începând din toamna acestui an,
dorind sã ofere elevilor spectaco-
le/lecþii susþinute de studenþii facul-
tãþii.

Informaþiile legate de  programul
spectacolelor (sãptãmânal sau lunar) ºi
alte date care ar putea fi utile pentru
punerea în practicã a acestui proiect
sunt  transmise de cãtre instituþiile
implicate în proiect Inspectoratului
ªcolar Judeþean Cluj, care, la rândul
sãu, le transmite ºcolilor. 

Pânã în prezent, Teatrul Naþional
“Lucian Blaga” a oferit, gratuit, un

numãr de 10 bilete la spectacolul
“Mincinosul”, în data de 16 martie
a.c. La spectacol au participat elevi de
la liceele: Liceul Teoretic “Mihai
Eminescu”, Liceul de Coregrafie ºi
Artã Dramaticã “Octavian Stoia“,

Liceul Teoretic “Avram Iancu”, Li-
ceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Co-
legiul Tehnic de Construcþii “Anghel
Saligny”.

Cinematograful “Republica” a ofe-
rit elevilor un numãr de 1100 de invi-

taþii la filmul “Marinela”, în regia lui
Mircea Danieluc, pentru perioada 27
martie – 2 aprilie a.c. 

Invitaþiile au fost distribuite în 10
licee de cãtre reprezentanþii Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Cluj.

În data de 12 martie 2009 a avut loc
la Primãria municipiului Cluj-Napoca
primul seminar de lucru al Grupului de
Suport Local al proiectului UNIC de
dezvoltare a industriei ceramice la nivel
local în cadrul cãruia Municipiul Cluj-
Napoca este partener.

Proiectul UNIC vizând dezvoltarea
reþelei urbane de inovare în ceramicã a
primit o finanþare prin programul
URBACT II în valoare de 634.160 euro, pe
reþeaua tematicã. Reþeaua tematicã a
partenerilor proiectului este constituitã din

zece municipalitãþi din Uniunea Euro-
peanã, respectiv Limoges-Franþa, Aveiro-
Portugalia, Pecs-Ungaria, Sevilla-Spania,
Faenza-Italia, Stoke-on Trent-UK, Selb-
Germania, Delft-Olanda, Castellon-Spa-
nia, iar Primãria municipiului Cluj-Napoca
este beneficiara ca partener a unei finanþãri
de 40.550 euro.

Programul URBACT II este un pro-
gram de cooperare teritorialã europeanã,
care creeazã premisele schimbului de
experienþã ºi cunoaºtere între oraºele
europene, în domeniul dezvoltãrii urbane

durabile ºi care se realizeazã în cadrul
unor reþele europene de cooperare între
instituþiile relevante în domeniu, de la
nivel local, regional ºi central.

La întâlnirea Grupului de Suport Local
constituit în cadrul proiectului UNIC au
participat reprezentanþi ai Autoritãþii
Asociate în cadrul proiectului, respectiv
Oficiul Teritorial pentru IMM-uri Cluj, ai
Asociaþiei Patronilor ºi Meseriaºilor, spe-
cialiºti în studiul ceramicii de la Muzeul de
Istorie al Transilvaniei din Cluj, experþi de la
Catedra de Ceramicã a Universitãþii de Artã
ºi Design Cluj, IMM-uri cu obiect de acti-
vitate ce vizeazã dezvoltarea industriei
ceramice, funcþionari ai municipalitãþii clu-
jene din Biroul strategie ºi dezvoltare localã,
evaluare proiecte, Biroul de informare pen-
tru investitori ºi Serviciul turism. Membrii
Grupului de Suport Local au stabilit de
comun acord metodologia de lucru ºi
obiectivele în vederea întocmirii unui plan
local de acþiune care se adreseazã dezvoltãrii
industriei ceramice la nivel local, finanþabil
de cãtre Comisia Europeanã, dupã finali-
zarea proiectului.

Primãria municipiului Cluj-Napoca
urmãreºte prin implementarea proiectu-
lui UNIC sã revigoreze industria ceram-
icã de tradiþie din Cluj-Napoca, real-
izând în acest sens un plan local de acþi-
une în colaborare cu Grupul de Suport
Local, precum ºi promovarea potenþialu-
lui inovativ al municipiului Cluj-
Napoca în sectorul ceramicii la nivel
european.

Revigorarea 
industriei ceramice Timp de o zi, Primãria Cluj-Na-

poca a fost gazda unei dezbateri de tele-
viziune, organizatã de The Money
Channel, prima de acest fel din progra-
mului itinerant de dezbateri naþionale
pe teme economice de interes major. 

La dezbatere au participat personal-
itãþi locale din domeniile politic, finan-
ciar, de afaceri dar ºi adminsitrativ ºi
universitar, care pe aprcursul întregii
zile au adus argumente pro ºi contra
denumirii Municipiului Cluj-Napoca
drept centru financiar ºi economic al
României Europene.

Dintre acestea amintim: nomi-
nalizarea în 2008 de revista Monocle
printre primele cinci locuri din lume ca
potenþial de dezvoltare; situarea pe lista
scurtã pentru oportunitãþi de exter-
nalizare în sectorul IT la nivel mondial
de cãtre un studiu al KPMG; indicarea
drept oraºul cu cea mai mare vitalitate
culturalã urbanã, cu excepþia Bucu-
reºtiului de cãtre Centrul de studii ºi
cercetãri în domeniul culturii etc.

Clujul este un oraº puternic, cu
investiþii consistente ºi afaceri de suc-
ces, dintre care o serie de branduri
locale de succes naþional ºi inter-
naþional, dintre care amintim Banca
Transilvania, Ursus, Terapia, Farmec,
Jolidon, Clujana, Napolact. Acestora
li s-au adãugat în ultimii ani nume
precum Nokia, Emerson, Genpact,
Siemens sau Office Depot, ca sã
menþionãm numai câteva. 

Unul dintre principalele motive
ale venirii acestor companii la Cluj-
Napoca îl constituie veritabila
„pepinierã” de angajaþi oferitã de uni-
versitãþile clujene, peste 100 de mii de
studenþi anual la toate universitãþil
ede stat ºi private acreditate.. 

Pe lângã universitãþi, Clujul vine
în întâmpinarea investitorilor cu o
infrastructurã în curs de modern-
izare, transparenþã decizionalã la
nivelul instituþiilor, parcuri industri-
ale ce au toate dotãrile necesare me-
diului de afaceri al secolului 21.

Cluj-Napoca – centru financiar 
ºi economic al României Europene
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Art. 11. Înceteazã de drept mandatul
de consilier local al domnului Pal
Peter, din partea P.D-L.

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

Art. 33. Cu îndeplinirea preveder-
ilor 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. II din Hotãrârea
nr. 91/2009, în sensul înlocuirii domnului
consilier local, din partea P.DL, Pal Peter,
membru în Comisia pentru sãnãtate,
muncã, protecþie socialã, tineret ºi sport, cu
domnul Marcu Valtãr, consilier local din
partea P.D-L, ºi în locul domnului Marcu
Valtãr, în Comisia pentru fonduri
europene, relaþii externe, turism, oraºe
înfrãþite ºi strategii de dezvoltare comuni-
tarã, este ales domnul Florin Valentin
Gliga, consilier supleant din partea P.D-L. 

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Secretarul
municipiului Cluj-Napoca ºi Serviciul
Relaþii cu Consiliul.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 227 vvoturi

Art.1. Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici ai obiectivului de
investiþii “extindere clãdire creºa nr.8“,

conform anexei care face parte inte-
grantã 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 “extindere clãdire creºa
nr.8“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca
BENEFICIAR: Municipiul Cluj-

Napoca
AMPLASAMENT: str. Meziad 

nr. 8 Cluj-Napoca
INDICATORI TEHNICO-ECO-

NOMICI:
- Valoarea totalã a investiþiei con-

form devizului general, preþuri decem-
brie 2008: 953.940 lei (fãrã TVA), din
care C+M: 794.121 lei (fãrã TVA)

- Regim de înãlþime: P +E
- Extinderea clãdirii constã în con-

struirea unui corp de aceeaºi înãlþime,
în continuarea clãdirii existente ºi înfi-
inþarea a încã douã sãli de joacã, douã
sãli de dormit, cabinet metodic, hol de
primire, grupuri sanitare pentru copii
ºi separat pentru personal, cabinete
holuri.

- Suprafaþa construitã: Sc = 3908
mp

- Suprafata desfãºuratã construitã
propusã : Sdc = 227 mp

- Finanþarea investiþiei se face din
fonduri de la bugetul local

- Durata de realizare a investiþiei:
12 luni.

Art. 11. Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici pentru obiectivul de
investiþii “Supraetajare Grup ªcolar
Terapia – str.Decebal nr.41“, 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 “supraetajare Grup
ªcolar Terapia – str.Decebal nr.41“

TITULAR: Municipiul Cluj-Na-
poca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: str. Decebal
nr.41, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO-ECO-
NOMICI:

- Valoarea totalã estimatã a
investiþiei conform devizului general
lei fãrã TVA, prin reactualizarea valorii
investiþiei la data de 17.02.2009 (curs
Euro=4,3096 la data de 17.02.2009):
4.734.838 lei, din care C+M
4.430.985,86 lei

- Situaþia existentã: clãdirea liceului:
Sc = 950 mp, Su parter = 950 mp, Su
etaj I = 950 mp, Su etaj II = 950 mp.

- Situaþia propusã: supraetajarea
clãdirii existente ºi realizarea unui lab-
orator de analizã instrumentalã, salã
pregãtire laborant, cabinet metodic
ingineri, laborator informaticã tehno-
logicã, salã de curs, laborator tehnolog-
ic, magazie substanþe, 2 holuri, maga-
zie ustensile, baie, casa scãrii, salã de
pregatire, laborator microbiologie, salã
de balanþe, laborator chimie analiticã, 9
niºe, casa scãrii, salã de pregãtire, labo-
rator de controlul fabricaþiei.

- Regimul de înalþime: P+2E
- Durata de realizare a investiþiei: 4

luni
- Finanþarea investiþiei: din bugetul

local.

Art. 11. Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici pentru obiectivul de
investiþii “Mansardare clãdire ªcoala
Generalã Horea, municipiul Cluj-
Napoca”, conform anexei care face
parte integranta 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 clãdire
ªcoala Generalã Horea, municipiul
Cluj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-Na-
poca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: str. Horea
nr.19.A, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORII TEHNICO-ECO-
NOMICI:

- Valoarea totalã a investiþiei con-
form devizului general fãrã TVA, în
preþuri ianuarie 2009 este: 4.940.930
LEI ( fara T.V.A.), din care C+M
3.208.480 LEI ( fara T.V.A.)

- Regimul de înãlþime al con-
strucþiilor: P+2E

- Construcþii: 8 sãli de clasã, un
cabinet psihologic, salã festivã, 5
grupuri sanitare grupate pe sexe hol ºi
casa scãrii.

- Suprafaþa construitã 811,18 mp,
Suprafaþa desfãºuratã 3072,85 mp

- Durata de realizare a investiþiei: 3
ani

- Finanþarea investiþiei: din bugetul
local ºi bugetul de stat

Art. II. Se modificã Art. I al Ho-
tãrârii nr. 762/2007 în sensul prelun-
girii perioadei de colectare a taxei spe-
ciale de apã potabilã livratã consumato-
rilor pe teritoriul municipiului Cluj-
Napoca pânã la data de 31.12.2009.

Art. III. Cu îndeplinirea preveder-
ilor hotãrârii se încredinþeazã Compa-
nia de Apã Someº ºi Direcþia eco-
nomicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã  
cu 220 vvoturi

Art. 11. Se aprobã desemnarea, ca
reprezentanþi ai municipiului Cluj-
Napoca în Adunarea generalã a Aso-
ciaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã
Zona Metropolitanã Cluj, a per-
soanelor menþionate în anexa care
face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 22. Cu îndeplinirea prevederi-
lor hotãrârii se încredinþeazã per-
soanele desemnate.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Lista cu membrii desemnaþi sã
reprezinte municipiul Cluj-Napoca în
Adunarea Generalã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã Zona
Metropolitanã Cluj

Apostu Sorin
Moisin Radu Marin
László Attila
Anastase Claudia
Cãtãniciu Steluþa Gustica
Chiorean Brînduºa Alina
Chira Manuel
Csoma Botond
Florea Ioan Horea
Irsay Miklos
Lãpuºan Remus Gabriel
Marcu Valtãr
Molnos Lajos
Niculescu Nicoleta
Pantea Petru Iacob
Peter Teofil Claudiu
Petric Mircea Cosmin
Popa Adrian
Pop Ioan
Popa Liviu
Sandu Mihai
Somogyi Gyula
Suciu Marceluº Lucian
Surubaru Gheorghe
Tomos Constantin Ioan
Vuscan Gheorghe Ioan
Poruþiu Virgil
Ciuban Corina
Moigrãdan Olimpia
Criºan Dacia

Art.1. Se aprobã scoaterea de pe
lista spaþiilor comerciale ºi de prestari
servicii care fac obiectul Legii nr.
550/2002, aprobatã prin HCL nr.

privind încetarea de drept 
a mandatului de consilier
local al domnului Pal Peter,
din partea P.D-L ºi 
validarea mandatului 
consilierului supleant 
Florin Valentin Gliga, 
din partea P.D-L

HOTÃRÂREA 
nr. 120/2009

privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiþii
“mansardare clãdire ªcoala
Generalã Horea, municipiul
Cluj-Napoca”

HOTÃRÂREA 
nr. 99/2009

privind desemnarea
reprezentanþilor municipiului
Cluj-Napoca în Adunarea
generalã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
Zona Metropolitanã Cluj

HOTÃRÂREA 
nr. 101/2009

privind scoaterea de pe
lista spaþiilor comerciale ºi
de prestãri servicii care fac
obiectul Legii nr. 550/2002
aprobatã prin HCL nr.
694/2004, a spaþiului  
situat în  municipiul  
Cluj-Napoca, str.
Locomotivei nr. 1 ºi
atribuirea acestuia, prin
închiriere, Uniunii Generale
a Pensionarilor din România

HOTÃRÂREA 
nr. 119/2009

privind modificarea
Hotãrârii nr.762/2007
(taxa de apã)

HOTÃRÂREA 
nr. 100/2009

privind modificarea
Hotãrârii nr. 91/2009
(organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului
local al municipiului 
Cluj-Napoca)

HOTÃRÂREA 
nr. 121/2009 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiþii
“spraetajare grup ºcolar
Terapia – str. Decebal
nr.41”

HOTÃRÂREA 
nr. 98/2009

privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii
“extindere 
clãdire creºa nr.8“

HOTÃRÂREA 
nr. 97/2009
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694/2004, a spaþiului situat  în mu-
nicipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei
nr. 1 (poziþia 365).

Art.2. Se atribuie, prin închiriere,
pe o perioadã de  cinci ani, spaþiul sit-
uat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Locomotivei nr. 1, în suprafaþã  de
166,67 mp., Uniunii Generale a
Pensionarilor din România. Chiria se
va calcula conform Hotãrârii nr.
672/2004, pentru destinaþia de asoci-
aþii, fundaþii fãrã caracter comercial.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia pat-
rimoniul municipiului ºi evidenþa pro-
prietãþii  ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã  
cu 226 vvoturi

Art.1. Se aprobã schimbarea denumirii
strãzii Maiakovski din municipiul Cluj-
Napoca, în strada Septimiu Mureºan.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeaza Direcþia
tehnicã ºi Direcþia urbanism ºi dez-
voltare urbanã

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 227 vvoturi

Art.1. Se aprobã Regulamentul
privind organizarea, autorizarea ºi
amplasarea mijloacelor de publicitate
pe raza municipiului Cluj-Napoca,
conform anexei care face parte inte-
grantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeaza Direcþia
urbanism ºi dezvoltare urbanã, Direcþia
patrimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii, Direcþia tehnicã, Direcþia
poliþia comunitarã, Direcþia impozite ºi
taxe locale ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

REGULAMENT privind organi-
zarea, autorizarea ºi amplasarea
mijloacelor de publicitate pe raza
municipiului Cluj-Napoca

CAPITOLUL II. 
DISPOZIÞII GGENERALE

Art. 11 ((1) Prezentul regulament sta-
bileºte modul de organizare, autorizare
ºi amplasare a mijloacelor de publici-
tate pe raza municipiului Cluj-Na-
poca.

(2) Regulamentul este elaborat în
temeiul prevederilor:

Legii nr. 50/1991 privind autor-
izarea executãrii lucrãrilor de con-
strucþii, republicatã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

Legii nr. 148/2000 privind publici-
tatea, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

Legii nr. 422/2001 privind prote-
jarea monumentelor istorice, republi-
catã;

Ordinului nr. 571/1997 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea ºi amplasarea construcþi-
ilor, instalaþiilor ºi panourilor public-
itare în zona drumurilor;

Ordonanþei Guvernului nr. 21/
1992 privind protecþia consumato-
rilor, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, actualizatã;

Legii nr. 457/2004 privind public-
itatea ºi sponsorizarea pentru pro-
dusele din tutun, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

Legii nr. 196/2003 privind pre-
venirea ºi combaterea pornografiei, 
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare;

Ordinului nr. 268/2003 pentru
aprobarea Normelor privind defini-
rea, descrierea ºi prezentarea bãu-
turilor spirtoase;

Ordonanþei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al con-
travenþiilor, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;

Hotãrârii Guvernului nr. 955/
2004 pentru aprobarea reglemen-
tãrilor-cadru de aplicare a Ordo-
nanþei Guvernului nr. 71/2002 pri-
vind organizarea ºi funcþionarea ser-
viciilor publice de administrare a
domeniului public ºi privat de interes
local, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 3/2003;

Art. 2 Prevederile prezentului re-
gulament se aplicã proprietarilor ºi
beneficiarilor mijloacelor de publici-
tate, precum ºi operatorilor de publi-
citate.

CAPITOLUL III. 
DEFINIÞII

Art. 33 În sensul prezentului regula-
ment, termenii de mai jos vor avea
urmãtorul înþeles:

Firma – element de identificare a
comerciantului, persoanã fizicã sau
juridicã, a instituþiei publice, fundaþiei
etc., inscripþionat pe un suport con-
structiv aplicabil pe clãdire sau inde-
pendent.

Afiº/ poster – mijloc de transmitere
a mesajului publicitar, de obicei impri-
mat pe suport de hârtie sau pe folie
sinteticã ºi expus public.

Sistem publicitar – structura (poate
fi o construcþie sau o confecþie dintr-
un material nealterabil) ce serveºte
drept suport pentru mesaje publicitare.

Banner – suport pentru mesajul
publicitar confecþionat din folie sintet-
icã sau din material textil, în mod
obiºnuit în formã dreptunghiularã,
ancorat în zone publice.

Mesh – suport pentru mesajul
publicitar confecþionat din material
sintetic perforat (gen plasã finã), de
obicei de mari dimensiuni, fixat în
diferite modalitãþi pe clãdiri.

Panou indicator – inscripþie
amplasatã pe clãdiri sau pe suporturi
independente care avertizeazã
apropierea de o zonã sau de un imobil
unde se desfãºoarã o activitate determi-
natã. În aceeaºi categorie se includ ban-
nerul vertical, caseta luminoasã, tãbliþa
indicatoare, toate de mici dimensiuni,
fixate prin prinderi speciale pe clãdiri,
stâlpi etc.

Panou mobil – panou publicitar
având dimensiuni variabile (reduse)
amplasat la sol, fãrã fundaþie sau alt sis-
tem de fixare, stabilizat prin propria
greutate.

Panou mic – panou cu maximum
de 1mp. suprafaþã de expunere pe o
faþã.

Panou mare – panou cu maximum
12mp (4x3) suprafaþã de expunere pe o
faþã.

Ecran publicitar – ecran cu LED-
uri, LCD sau altele asemãnãtoare, pe
care se ruleazã graficã, spoturi etc., cu
conþinut dinamic ºi de dimensiuni
variabile.

Totem – structurã publicitarã verti-
calã, luminoasã, sprijinitã pe sol, prin
intermediul cãreia se realizeazã public-
itate în nume propriu.

Roof-top – sistem publicitar de
mari dimensiuni montat pe acoperiºul
sau pe terasa unei clãdiri.

Reclama – activitatea cu rol de a
atenþiona sau convinge publicul de cal-
itatea unui serviciu, produs sau idee;

termenul mai este folosit ºi cu semnifi-
caþia restrânsã de suport folosit în
activitatea de reclamã.

Publicitate – totalitatea moda-
litãþilor ºi instrumentelor specifice uti-
lizate pentru a facilita cunoasterea ºi
aprecierea de cãtre consumatori a anu-
mitor produse, servicii sau pentru a
informa publicul asupra unor eveni-
mente, a destinaþiei unor spaþii, lansãri
de produse, deschideri de magazine
etc.

Publicitate neluminoasã – publici-
tate care se face prin afiºe sau panouri
publicitare, inscripþii pe material textil

Publicitate luminoasã –  publicitate
realizatã prin corpuri luminoase, afiþe
sau panouri luminate printr-o sursã de
luminã amplasatã astfel încât sã asigure
iluminarea afiºului, panoului ori cor-
pului publicitar; 

Publicitate pe vehicule – publici-
tate realizatã prin lipirea de afiºe,
montarea de panouri sau vopsirea
vehiculelor în scopuri publicitare;

Publicitate temporarã – publicitate
realizatã cu ocazia unor evenimente,
manifestatii culturale sau sportive;

Publicitate atipicã – publicitate
realizatã prin intermediul unor
mijloace, structuri, corpuri, instalaþii
originale, fãrã repetiþie.

Art. 4 Orice mijloc de publicitate,
reclamã sau afisaj poate fi instalat ºi
folosit conform actelor normative în
vigoare.

CAPITOLUL IIII. 
MIJLOACE DDE PPUBLICITATE 
ADMISE PPE RRAZA 
MUNICIPIULUI CCLUJ-NNAPOCA

MIJLOACE DE PUBLICITATE 
ÎN AFARA ZONEI DE PROTECÞIE

Art. 55  ((1) Sunt admise toate mij-
loacele ºi tipurile de publicitate, cu
excepþia bannere-lor.

(2) Instalarea afiºelor ºi reclamelor
este interzisã:

- pe imobilele declarate monu-
mente istorice sau protejate prin
hotãrâre a consiliului local;

- în zonele de protecþie instituite în
jurul monumentelor istorice;

- în zonele cu regim special de pazã
sau supraveghere;

- în locurile declarate rezervaþii
naturale;

- în parcurile din interiorul
municipiului Cluj-Napoca;

- pe arborii plantaþi în interiorul
municipiului Cluj-Napoca;

- în toate celelate locuri în care s-a
interzis publicitatea prin hotãrâre a
consiliului local;

- în intersecþii, sub poduri sau în
alte puncte periculoase pentru trafic;

- pe pasaje rutiere subterane ºi
supraterane;

- pe stâlpi ce susþin semnalizãri
rutiere sau de circulaþie;

- pe carosabil;
- în curbe cu vizibilitate redusã;
- în zone de conflict cu eveni-

mente rutiere deosebite.
- pe clãdirile ce adãpostesc sedii ale

autoritãþilor publice, gardurile cimi-
tirelor, lãcaºurilor de cult ºi grãdinilor
publice.

(3) Sunt exceptate de la preve-
derile alin (2) afiºele ºi obiectele de
publicitate destinate punerii în va-
loare a zonelor de interes public.
Aceastã publicitate se face numai cu
avizul autoritaþii administraþiei pu-
blice locale, prin hotãrâre a consiliu-
lui local.

Art. 66 Pe stâlpii de telecomunicaþii,
electricitate, R.A.T.U.C., instalaþii de
iluminat public este interzis a se
amplasa mijloace de publicitate nelu-
minoasã.

Art. 77 Publicitatea electoralã este
reglementatã în condiþiile legislaþiei
electorale.

MIJLOACE DE PUBLICITATE 
ÎN ZONA DE PROTECÞIE

Art. 88. Zona  protejatã a municipi-
ului Cluj-Napoca este delimitatã de
traseul strãzilor: Calea Moþilor ºi adia-
centele, Calea Mãnãºtur, Horea, P.þa
Cipariu, Emil Racovitã, George
Bariþiu, zona Piaþa Mihai Viteazul ºi
adiacentele, str. Constanþa, N. Bãl-
cescu, Iaºilor, Croitorilor, Ploieºti, 
G-ral T. Moºoiu, cartierul Andrei Mu-
reºanu, pânã la str. Ady Endre, N.
Iorga, Amos Frâncu, Galaxiei, Moise
Nicoarã, Barbu ªt. Delavrancea-
parþial, B-dul 21 Decembrie 1989 -
intersecþie cu str. Piteºti, Calea Do-
robanþilor – inclusiv Liceul “Simion
Bãrnuþiu” –, Calea Turzii, str. Repu-
blicii ºi zonele adiacente, pânã la str.
Observatorului, conform studiului de
fundamentare al P.U.G.

Art. 99 În zona protejatã a munici-
piului Cluj-Napoca este acceptatã:

- amplasarea de firme pe faþadã, cu
avizul C.Z.M.I.-8 Transilvania Vest ºi
cu respectarea dispoziþiilor art. 5 alin. 2
lit. c-n.

- publicitatea (panouri, banere
º.a.), numai pentru evenimentele tem-
porare ºi în interesul comunitãþii (fes-
tivaluri, sãrbãtori º.a.);

- alte mijloace publicitare, cu
excepþia bannerelor, numai cu acceptul
C.Z.M.I.-8 Transilvania Vest ºi cu
respectarea Legii nr. 50/1991 ºi art. 5
alin. 2 lit. c-n din prezentul Regula-
ment.

Art. 110 În zona protejatã a mu-
nicipiului Cluj-Napoca este interzisã:

- amplasarea firmelor perpendicu-
lar pe faþadã;

- convertirea firmelor (care anunþã
activitatea comercialã) în reclame, prin
afiºarea produselor, mãrcilor ºi a ser-
viciilor oferite;

- amplasarea casetelor mixte de
firmã ºi reclamã;

- mascarea elementelor de arhitec-
turã ºi a decoraþiunilor de orice fel
(ornamente, ancadramente, stucaturi,
feronerii);

- inscripþionarea reclamelor pe
parasolarele de protecþie a teraselor.

Art. 111 Publicitatea electoralã este
reglementatã în condiþiile legislaþiei
electorale.

CAPITOLUL IIV. 
PUBLICITATEA 
PE DDOMENIUL PPUBLIC 
ªI PPRIVAT AAL 
MUNICIPIULUI CCLUJ-NNAPOCA

Art. 112 Amplasarea mijloacelor de
publicitate pe domeniul public sau pri-
vat al municipiului Cluj-Napoca se
face prin organizarea de licitaþii potriv-
it reglementãrilor legale în vigoare.

Art. 113 Întreþinerea ºi repararea
mijloacelor de publicitate este în sarci-
na operatorilor care au în folosinþã
spaþiile de publicitate. Etalarea de afiºe
ºi reclame care prezintã în mod conti-
nuat deteriorãri evidente ºi creeazã un
aspect necorespunzãtor a spaþiilor de
publicitate duce la rezilierea contractu-
lui de închiriere pentru spaþiul publi-
citar.

privind schimbarea 
denumirii strãzii Maiakovski
din municipiul Cluj-Napoca,
în strada Septimiu Mureºan

HOTÃRÂREA 
nr. 129/2009

de aprobare a
Regulamentului privind
organizarea, autorizarea ºi
amplasarea mijloacelor de
publicitate pe raza 
municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 130/2009
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Art. 114 Panouri publicitare:
(1) Pot fi amplasate panouri pub-

licitare cu dimensiunile maxime de 4
m. x 3 m. Distanþa dintre panourile
instalate succesiv pe acelaºi amplasa-
ment nu poate fi mai micã de 50 m. ºi
va fi fãcutã astfel încât acestea sã nu
împiedice observarea semnelor de cir-
culaþie sau vizibilitatea pentru con-
ducãtorii auto. Va fi asiguratã distanþa
de  minimum 2,5 m., între partea infe-
rioarã a panoului ºi nivelul solului.
Amplasarea va fi fãcutã în limita
locurilor stabilite de cãtre autoritatea
publicã localã, prin licitaþie.

(2) Distanþele minime între
panourile publicitare sunt de 25 m., în
cazul panourilor mici ºi 50 m. la
panourile mari. Când se constituie o
succesiune de panouri mari/mici, (în
orice combinaþie) distanþa dintre
panouri va fi de 50 m.

(3) Este interzisã amplasarea pa-
nourilor publicitare de orice tip sau
dimensiune (firmã, reclamã, totem) la
o distanþã mai micã de 50 m. de la
intersecþiile strãzilor cu patru benzi de
circulaþie sau de 30 m. de la intersecþi-
ile strãzilor cu douã benzi de circulaþie.

(4) În zonele cu semnalizare
rutiera ºi în apropierea intersecþiilor nu
vor fi folosite, în alcãtuirea panourilor
publicitare, forma ºi dimensiunile
indicatoarelor rutiere, precum ºi culo-
rile în combinaþii specifice semnali-
zãrilor rutiere.

(5) Nu se admite montarea a mai
mult de trei panouri publicitare succe-
sive, cu acelaºi conþinut.

(6) La montarea panourilor de
mari dimensiuni va fi asiguratã o dis-
tanþã minimã de 4 m. între partea later-
alã a panoului ºi limita carosabilului.
Va fi solicitatã autorizaþia de spargere,
acolo unde e cazul.

(7) Nu se admite montarea de
panouri cu picior (picioare) de sus-
þinere care necesitã fundaþie, pe trotu-
are cu lãþimea mai micã de 5 m.  sau pe
zonele verzi dintre trotuar ºi carosabil.

(8) Operatorii de publicitate au
obligaþia de a asigura numerotarea ºi
identificarea panourilor publicitare cu
denumirea operatorului, numãrul
autorizaþiei de construire ºi al contrac-
tului de închiriere a spaþiului publici-
tar.

(9) Înaintea fiecãrei schimbãri a
conþinutului reclamei de pe un panou
publicitar , operatorul de publicitate
are obligaþia sã obþinã acordul auto-
ritãþii publice locale, acord care va fi
emis în termen de douã zile lucrãtoare
de la depunerea solicitãrii.

Art. 115 Amplasarea mijloacelor de
publicitate va fi fãcutã numai dupã
obþinerea certificatului de urbanism, a
autorizaþiei de construire ºi a achitãrii
taxei  de ocupare a locului public.

Art. 116 Firme
(1) Firmele vor fi amplasate pe

faþada spaþiului pe care îl defineºte, în
locuri special prevãzute sau care sunt
posibile din punct de vedere arhitec-
tural ºi constructiv.

(2) Pe clãdirile de locuit, având
spaþii comerciale sau alte destinaþii, sit-
uate la parter, parter ºi mezanin,
firmele vor fi amplasate numai pe
faþadele corespunzãtoare acestor spaþii.
În cazul clãdirilor de locuit prevãzute
cu parapet plin ºi continuu la balconul
etajului I, se acceptã amplasarea
firmelor pe acesta numai cu acordul
proprietarilor ºi locatarilor.

(3) Firmele pentru activitãþi ce se
desfãºoarã temporar într-un aparta-

ment de bloc vor fi amplasate, numai
cu acordul proprietarilor, în zona acce-
sului la scara respectivã sau la nivelul
parterului, dacã activitatea se desfã-
ºoarã la parter.

(4) Firmele amplasate în consola
(perpendicular pe faþadã) vor fi mon-
tate la înãlþimea minimã de 2,50 m de
la nivelul trotuarului. Faþã de planul
faþadei (limita de proprietate a terenu-
lui) firmele vor putea ieºi în consolã
maximum 1,20 m, dar pãstrând o dis-
tanþa de minimum 1,00 m. faþã de
planul vertical ce trece prin bordura
carosabilului sau faþã de aliniamentul
arborilor, dacã aceºtia existã, pentru
obiecte situate la mai puþin de 6,00 m
înãlþime.

(5) Copertinele pe care se inscrip-
tioneazã o firmã vor fi amplasate ridi-
cate de la nivelul trotuarului minimum
2,50 m ºi vor ieºi din planul faþadei
maximum 1,20 m-1,50 m; ele vor pãs-
tra o distanþã de minimum 1,00 m faþã
de planul vertical ce trece prin bordura
carosabilului sau faþã de aliniamentul
arborilor, dacã aceºtia existã.

(6) În cazul clãdirilor prevãzute cu
o incintã împrejmuitã, firmele pot fi
amplasate pe aliniamentul stradal par-
alel sau perpendicular faþã de acesta;
distanþa faþã de elementele împre-
jmuirii va fi de minimum 15 cm.

Art. 117 Reclame:
(1) Reclama amplasatã pe faþada

unui spaþiu comercial va fi tratatã
diferenþiat faþã de firmã prin culoare,
formã sau dimensiune.

(2) Pot fi amplasate reclame (de
mari dimensiuni) pe calcanele sau
faþadele ºi pe terasele ori acoperiºurile
clãdirilor, proprietate a persoanelor fiz-
ice sau juridice, numai cu acordul pro-
prietarilor.

(3) Beneficiarul reclamei este
responsabil, conform legii, de sigu-
ranþa în exploatare a construcþiei (atât a
reclamei, cât ºi a clãdirii pe care aceas-
ta se amplaseazã.

(4) Reclamele amplasate pe calcan
(faþadã) sau terasa (acoperiº) vor fi
dimensionate în funcþie de elementele
arhitecturale ale construcþiei. Recla-
mele amplasate pe terase (acoperiºuri)
nu vor depãþi înãlþimea de 3,00 m. la
construcþiile care au înãlþimea faþadei
pânã la 15,00 m ºi vor fi de maximum
1/5 din înãlþimea faþadei, dar nu mai
mult de 6,00 m, în cazul construcþiilor
mai înalte de 15,00 m.

(5) Este interzisã amplasarea re-
clamelor pe:

a) clãdirile ce adãpostesc sedii ale
autoritãþilor publice;

b) gardurile cimitirelor, lãcaºurilor
de cult ºi grãdinilor publice;

c) copaci
(6) Se admite amplasarea de

reclame publicitare pe clãdirile insti-
tuþiilor de învãþãmânt, de culturã sau
altele asemenea, numai dacã reclama
are legãturã cu obiectul de activitate al
instituþiei

(7) Este interzisã amplasarea ºi
inscripþionarea de reclame:

a) pe pasaje rutiere subterane ºi
supraterane;

b) pe stâlpi ce susþin semnalizari
rutiere sau de circulaþie;

c) pe carosabil;
d) în curbe cu vizibilitate redusã ºi

în zone de conflict cu evenimente
rutiere deosebite.

(8) Este interzisã amplasarea de
reclame în zona staþiilor R.A.T.U.C.
(staþia efectivã ºi 25 m. înaintea staþiei
în direcþia de mers) ºi 25 m. înainte ºi

dupã trecerile de pietoni, cu excepþia
staþiilor tip.

(9) Publicitatea neluminoasã este
interzis a se amplasa pe suporturile
existente care nu au fost destinate pub-
licitãþii, cum sunt:

a) monumente ale naturii, arbori,
stâlpi de telecomunicaþii, electricitate,
instalaþii de iluminat public, instalaþii
de semaforizare;

b) pereþii locuinþelor ºi instituþiilor
publice;

c) garduri care nu sunt oarbe.
(10) Este interzisã amplasarea re-

clamelor sonore ºi luminoase care pot
tulbura liniºtea publicã.

(11) Este interzisã amplasarea
oricãrui tip de publicitate în intersecþii,
sensuri giratorii, inclusiv în insulele
separatoare sau centrale ale strãzilor ori
în curbele cu vizibilitate redusã.

Art. 118 Publicitatea pe vehicule:
(1) Vehiculele special echipate pen-

tru publicitate vor putea fi puse în cir-
culaþie doar cu acordul autoritãþii pub-
lice locale ºi dupã achitarea taxelor de
publicitate la serviciul specializat din
cadrul Primãriei municipiului Cluj-
Napoca.

(2) Vehiculele special echipate pen-
tru publicitate nu vor circula în convoi
mai mare de douã vehicule ºi cu o
vitezã mai mare decât jumãtate din
viteza admisibilã pe tronsonul de
stradã.

(3) Circulaþia convoaielor este per-
misã numai cu ocazia manifestãrilor
speciale, cu avizul autoritãþii publice
locale. Acest aviz are valabilitatea de o
zi.

(4) Staþionarea vehiculelor special
echipate pentru publicitate (vehicul
construit special în scop publicitar
sau care prezintã modificãri în scop
de publicitate faþã de forma construc-
tivã iniþialã) pentru o perioadã mai
mare de o orã pe domeniul public sau
privat al municipiului (inclusiv în
parcãri publice, chiar dacã existã
abonament sau tichet de parcare vala-
bil) este interzisã în lipsa acordului
autoritãþii administraþiei publice
locale.

(5) Suprafaþa de publicitate
amplasatã pe un vehicul nu va depãºi
16 mp.

(6) Este permisã folosirea mijloa-
celor de transport în comun (tramvaie,
troleibuze, autobuze, microbuze), ca
suport pentru afiºarea de reclame.
Aceastã activitate se va desfãºura pe
baza unui acord eliberat de autoritatea
publicã localã, conform reglemen-
tãrilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VV. 
AVIZAREA ªªI AAUTORIZAREA 
MIJLOACELOR 
DE PPUBLICITATE

Art. 119 ((1) Eliberarea autorizaþiilor
de construire de cãtre autoritatea
administraþiei publice locale va fi
fãcutã cu respectarea dispoziþiilor
prezentului regulament ºi a dispoziþi-
ilor legale în materie.

(2) Este interzisã executarea ºi
montarea mijloacelor de publicitate
fãrã obþinerea în prealabil a autorizaþiei
de construire, eliberatã în conformitate
cu prevederile art. 3 lit. h) din Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea exe-
cutãrii lucrãrilor de construcþii, repub-
licatã.

(3) Nu se elibereazã autorizaþie de
construire pentru mijloacele de pub-
licitate ce urmeazã a fi amplasate pe

construcþii neautorizate sau pe con-
strucþii la care au fost fãcute intervenþii
neautorizate, conform legii.

(4) Documentaþiile, pe baza cãrora
vor fi emise autorizaþiile de construire
pentru amplasarea mijloacelor de pub-
licitate, vor fi întocmite de proiectanþi
atestaþi.

Art. 220 Documentaþia, cuprinzând
grafica ºi amplasarea mijloacelor de
publicitate, va fi depusã, în vederea
autorizãrii, la Direcþia urbanism ºi dez-
voltare urbanã din cadrul Primãriei
municipiului Cluj-Napoca.

Art. 221 Certificatul de urbanism va
fi eliberat de cãtre serviciul de speciali-
tate din cadrul primãriei, în baza
prezentului regulament, a documen-
taþiei tehnice ºi cu achitarea taxei, con-
form legii.

Art. 222 Autorizaþia de construire va
fi eliberatã în baza prezentului regula-
ment, a certificatului de urbanism, a
avizelor ºi acordurilor solicitate, a doc-
umentaþiei tehnice ºi cu achitarea taxei,
conform legii.

Art. 223 Locurile destinate ampla-
sãrii mijloacelor de publicitate, care fac
obiectul licitaþiei publice, potrivit art.
12 din prezentul regulament, vor fi sta-
bilite prin hotãrâre a consiliului local,
în baza avizului Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului ºi de urban-
ism.

Art. 224 La montarea sau demon-
tarea mijloacelor de publicitate, bene-
ficiarul are obligaþia sã aducã amplasa-
mentul la starea iniþialã, inclusiv înier-
bare sau asfaltare, pentru cele am-
plasate la sol, conform autorizaþiei de
spargere, emisã de cãtre Primãria
municipiului Cluj-Napoca.

Art. 225 ((1) Acordul pentru publici-
tate temporarã va fi eliberat pentru
evenimente ºtiinþifice, manifestaþii
culturale sau sportive, de cãtre pri-
marul municipiului Cluj-Napoca.

(2) Durata maximã de valabilitate a
unui acord este de 30 de zile.

(3) Mijloacele de publicitate autor-
izate temporar trebuie demontate pânã
la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate
a acordului, iar amplasamentul trebuie
adus la starea iniþialã în cadrul aceluiaºi
termen.

CAPITOLUL VVI. 
CONTRAVENÞII 
ªI SSANCÞIUNI

Art. 226 Nerespectarea prezentului
regulament atrage dupã sine rãspun-
derea contravenþionalã.

Art. 227 Constituie contravenþii,
conform prezentului regulament,
urmãtoarele fapte:

- neîntreþinerea mijloacelor de
publicitate;

- neeliberarea amplasamentului la
expirarea termenului stabilit în con-
tractul de închiriere a spaþiului public-
itar sau neaducerea acestuia la starea
iniþialã, inclusiv înierbare sau afaltare,
pentru cele amplasate la sol;

- nenumerotarea sau neidentifi-
carea panourilor publicitare de cãtre
operatorii de publicitate;

- lipsa acordului autoritãþii publice
locale în cazul schimbãrii conþinutului
reclamei de pe panourile publicitare;

- amplasarea afiºelor în alte locuri
decât cele stabilite;

- inscripþionarea reclamelor pe
parasolarele de protecþie a teraselor în
zona protejatã;

- amplasarea mijloacelor de public-
itate cu nerespectarea prevederilor

prezentului regulament, în condiþiile
în care nu constituie infracþiune sau alt
tip de contravenþie prevazute în legi
speciale;

- utilizarea vehiculelor în scop
publicitar, cu încãlcarea prevederilor
art. 18 din prezentul regulament, cu
excepþia situaþiilor prevãzute de alte
acte normative.

Art. 228 ((1) Contravenþiile pre-
vãzute la art. 27, sãvârºite de per-
soanele fizice sau juridice, sunt
sancþionate cu amendã contraven-
þionalã, conform O.G. nr. 2/2001,
dupã cum urmeazã:

Pentru art. 27 lit. a) – amendã de la
1000 la 2500 lei;

b) – amendã de la 1000 la 2500 lei;
c) – amendã de la 500 la 1000 lei;
d) – amendã de la 1000 la 2500 lei;
e) – amendã de la 300 la 1000 lei;
f) – amendã de la 500 la 2500 lei;
g) – amendã de la 1000 la 2500 lei;
h) – amendã de la 1000 la 2500 lei.
(2) Pentru situaþiile prevãzute de

dispoziþiile art. 18 din prezentul regu-
lament, se poate aplica ºi mãsura com-
plementarã a blocãrii ºi/ sau ridicãrii
vehiculelor.

CAPITOLUL VVII. 
DISPOZIÞII TTRANZITORII 
ªI FFINALE

Art. 229 Direcþia Poliþia Comu-
nitarã va efectua verificãri ale locaþi-
ilor pe care existã panouri public-
itare. Datele obþinute (fotografii ale
panourilor publicitare, verificare
dimensiuni, constatarea legalitãþii
amplasãrii acestora, elemente de
identificare ale amplasamentelor)
vor fi prezentate Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului ºi de urban-
ism, în termen de  douã luni de la
data aprobãrii prezentului regula-
ment.

Art. 330 Comisia tehnicã de amena-
jare a teritoriului ºi de urbanism va sta-
bili ºi va aviza locaþiile care se
încadreazã în prevederile prezentului
regulament ºi le va supune aprobãrii
consiliului local.

Art. 331 ((1) Locurile aprobate de
cãtre Consiliul local vor fi licitate,
dupã care câºtigãtorii vor face demer-
suri pentru obþinerea autorizaþiilor de
construire.

(2) Panourile publicitare amplasate
în locuri neaprobate  vor fi  desfiinþate
pe cheltuiala beneficiarului, în termen
de o lunã de la adoptarea prezentului
regulament.

Art. 332 ((1) Taxele de firmã ºi taxele
pentru folosirea mijloacelor de reclamã
ºi publicitate sunt stabilite în confor-
mitate cu Legea nr. 571/2003 privind
codul fiscal. Valoarea acestora se sta-
bileºte anual prin hotãrâre a consiliului
local.

(2) Nu se percep taxe pentru:
a) activitãþi cu caracter caritabil;
b) activitãþi ce implicã cetãþenii în

acþiuni de curãþenie sau îmbunãtãþire
a imaginii municipiului Cluj-Na-
poca;

c) oricare alte acþiuni ale Primãriei
municipiului Cluj-Napoca;

d) afiºele, panourile sau alte
mijloace de reclamã sau publici-
tate amplasate în interiorul clãdi-
rilor.

Art. 333 Cu data aprobãrii pre-
zentului regulament, îºi înceteazã
aplicabilitatea orice dispoziþii con-
trare din acte normative cu caracter
local.
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VERIFICAREA CONSTRUCÞIILOR 
În perioada  16.02.2009-23.02.2009,

inspectorii din cadrul Serviciului Control
urbanism ºi disciplina în construcþii au
demarat acþiuni de verificare a construcþiilor
aflate în diferite faze de execuþie, în zona
cartierului Dâmbu Rotund, care au vizat
aspecte legate de existenþa autorizaþiilor de
construire, precum ºi respectarea documen-
taþiilor tehnice vizate spre neschimbare. Au
fost încheiate 10 procese verbale de constatare
a contravenþiilor în valoare de 37.000 lei.

VERIFICAREA GARAJELOR
În cursul lunii martie, inspectorii din

cadrul Serviciului Control urbanism ºi disci-
plina în construcþii au verificat un numãr de
384 de garaje amplasate pe domeniul public ºi
privat al statului în urmãtoarele locaþii:
str.Calea Floreºti nr.75, str. Plopilor nr.48, 50,
52, 54, str. Brateº, str. Calea Mãnãºtur fn,
str.Tarniþa, Aleea Firiza, str. Teleorman nr. 55
bloc T5. Din totalul acestor verificãri 319 gara-
je deþin autorizaþie de construire conform
Legii nr.50/1991 republicatã, iar 58 garaje au
fost somate în vederea prezentãrii document-
elor, 7 garaje de pe latura nordicã a str. Teleor-
man au fost amplasate fãrã autorizaþie de con-
struire, pentru care s-au dispus mãsurile pre-
vãzute de Legea 50/1991 republicatã. 

FAÞADE DETERIOARATE 
Inspectorii din cadrul Serviciului Control

Urbanism ºi Disciplina în construcþii au orga-
nizat acþiuni de verificare a faþadelor imo-
bilelor situate în zona centralã ºi pericentralã,
ocazie cu care au fost verificate 30 de imobile.
Acþiunea de verificare s-a desfãºurat pe strãzile
Croitorilor, Iaºilor, Napoca, Andrei ªaguna,
Iuliu Maniu, Regele Ferdinand, Moþilor.
Horea, Emil Isac, Roosevelt, precum ºi în
pieþele Unirii ºi Mihai Viteazu.

Urmare a acestor acþiuni, cetãþenii 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 din cadrul Serviciului Control
Protecþia mediului ºi igienizare au efectuat
verificãri privind modul de efectuare a
lucrãrilor planificate conform programului de
salubritate stradalã (SC Brantner Servicii
Ecologice ºi SC Rosal Grup SA), operaþiunile
de mãturat mecanic, mãturat manual caros-
abil, trotuare, întreþinere manualã. Au fost
efectuate 435 de verificãri.

De asemenea, au fost efectuate acþiuni de
verificare privind starea de curãþenie a
punctelor gospodãreºti, respectarea graficului
de ridicare a deºeurilor menajere etc. S-au ver-
ificat puncte gospodãreºti din cartierele
Mãrãºti, Mãnãºtur, Zorilor, Grigorescu,
Gheorgheni. Au fost verificate 1.571 de
puncte gospodãreºti. Au fost transmise
atenþionãri firmelor de salubritate menajerã
pentru efectuarea lucrãrilor sau revenirea pe
zone unde lucrãrile au fost efectuate necore-
spunzãtor.

SITUAÞIA AUTOVEHICULELOR
ABANDONATE DIN ORAª

În prima parte a anului 2009, inspectorii
din cadrul Serviciului Control protecþia

mediului ºi igienizare au somat un numãr de
371 proprietari autoturisme abandonate în
vederea ridicãrii acestora de pe domeniul pub-
lic sau repunerii lor în funcþiune. În urma
mãsurilor intreprinse au fost ridicate un
numãr de 163 autovehicule. Au fost emise 2
Dispozitii ale Primarului cu un numãr de 657
autovehicule identificate ca abandonate pe
domeniul public ºi a cãror proprietari nu au
dat curs somaþiilor, în vederea ridicãrii pe cale
administrativã. Facem apel cãtre proprietarii
de autovehicule sã dea curs somaþiilor trans-
mise de a ridica autoturismele cu aspect de
autoturism abandonat sau de a le pune în
funcþiune. 

De asemenea, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 421/2002, privind re-
gimul juridic al vehiculelor fãrã stãpân sau
abandonate pe terenuri aparþinând domeniu-
lui public sau privat al statului, art. 7, restituirea
vehiculului cãtre proprietar sau deþinãtorul
legal se face în cazul în care se face dovada:

a) calitãþii de proprietar sau deþinãtor legal
al acestuia;

b) achitãrii tuturor taxelor ºi impozitelor
prevãzute de lege;

c) achitãrii sumelor corespunzãtoare
cheltuielilor efectuate pentru inventarierea,
expertizarea, ridicarea, transportul, depoz-
itarea 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.

ÎNDEPÃRTAREA ZÃPEZII ªI A
GHEÞII DE PE CÃILE DE ACCES

Ca urmare a condiþiilor atmosferice, a
cãderiilor de zãpãdã s-au efectuat acþiuni de
somare a persoanelor fizice ºi juridice, respec-
tiv a asociaþiilor de locatari/proprietari în ved-
erea îndepãrtãrii zãpezii ºi a gheþii de pe cãile
de acces, alei, trotuare din zona imobilului
aflat în proprietate sau în care îºi desfãºoarã
activitatea conform HCL 808/2004, HCL
575/2007, HCJ 114/2002. 

În perioada 24.02.2009-02.03.2009,
inspectorii din cadrul serviciului control pro-
tecþia mediului ºi igienizare au notificat un
numãr de 480 agenþi economici, persoane fi-
zice, asociaþii de proprietari pe zona centralã ºi
pe raza cartierelor municipiului privind înde-
pãrtarea zãpezii, a gheþii de pe trotuarele din
dreptul imobilelor pe care le deþin sau în care
îºi desfãºoarã activitatea. 

Pe parcursul lunii februarie au fost notifi-
caþi un numãr de 1631 de cetãþeni în vederea
îndepãrtãrii zãpezii ºi au fost incheiate un
numãr de 5 sancþiuni contravenþionale con-
form prevederilor HCJ 114/2002 in valoare
de 1000 lei pentru neîndepãrtarea zãpezii de
pe trotuarul din faþa imobilului. 

AFIºE LIPITE ILEGAL 
ÎN LOCURI NEAUTORIZATE

Ca urmare a verificãrilor efectuate de
inspectorii Serviciului control protecþia medi-
ului ºi igienizare pe raza municipiului Cluj
Napoca s-a constatat o creºtere semnificativã a
numãrului de afiºe lipite ilegal în locuri neau-
torizate (ziduri, stâlpi, dotari aparþinând
domeniului public sau privat al statului sau a
persoanelor fizice sau juridice). 

Pe parcursul anului 2009 au fost
încheiate un numãr de 15 sancþiuni contra-
ventionale conform prevederilor HCL
808/2004 în valoare de 5500 lei persoanelor
care au fost identificate cã lipesc afiºe în locuri
neautorizate. 

Toþi cetãþenii sunt rugaþi sã lipeascã afiºele
doar în locurile aprobate de cãtre Primãria
municipiului Cluj-Napoca. 

VERIFICAREA CONTRACTELOR
DE SALUBRITATE 

În perioada 09.03-16.03.2009 inspectorii
serviciului control protecþia mediului ºi igien-
izare au efectuat acþiuni de verificare privind
existenþa contractelor de salubritate menajerã
conform prevederilor HCL 808/2004. Au
fost verificate un numãr de 56 de imobile,
persoane fizice sau juridice din zona strãzilor
Donat, Caii Ferate ºi Kovari. Au fost incheiate
un numãr de 10 sancþiuni contravenþionale
conform HCL 808/2004 în valoare de 3000
lei pentru lipsa contractelor de salubritate
menajerã. Au fost înmânate un numãr de 20
invitaþii la Primãrie proprietarilor de imobile
care nu au fost gãsiþi acasã in vederea prezen-
tãrii unui contract de salubritate.

Toþi cetãþenii municipiului, persoane fiz-
ice sau juridice, sunt rugaþi sã incheie un con-
tract de salubritate cu o firmã specializatã, sã
achiziþioneze europubele, sã efectueze ºi sã
întreþinã curãþenia zonelor aferente imobilelor
deþinute prin efectuarea lucrãrilor de salu-
brizare ori de câte ori este nevoie. 

INVENTARIEREA MOBILERULUI
STRADAL (GHERETE, TONETE)

Inspectorii din cadrul Serviciului in-
specþie comercialã au desfãºurat o acþiune de
verificare a 21 de gherete amplasate pe dome-
niul public. 

S-a constatat prezenþa a 12 gherete neîn-
treþinute corespunzãtor ºi a unei gherete care
nu desfãºoarã activitate, aparþinând de S.C.
Press Vitrina S.R.L. (Moþilor 151-153), aceas-
ta fiind ridicatã pe cale administrativã, în urma
somãrii scrise.

SOCIETÃÞILE COMERCIALE CARE
FUNCÞIONEAZÃ DUPÃ ORA 23.00

În perioada 25.02-03.03.2009 s-au efec-
tuat verificãri privind respectarea prevederilor
HCL nr. 764/2004, modificat prin HCL nr.
59/2007, privind deþinerea planului de pazã de
cãtre societãþile comerciale care funcþioneazã
dupã ora 23,00 (discoteci, baruri, café-baruri,
restaurante ºi altele similare). 

Acþiunea s-a desfãºurat în colaborare cu
Poliþia municipiului Cluj-Napoca. În urma
verificãrilor efectuate au fost încheiate trei pro-
cese verbale de constatare a contravenþiilor
conform prevederilor HCL nr. 59/2007.

VERIFICAREA COMERCIANÞILOR
DIN PIEÞELE AGROALIMENTARE
DIN ORAª

Inspectorii din cadrul Serviciului
inspecþie comercialã au desfãºurat o acþiune
tematicã de verificare a pieþelor agroalimenta-
re unde au fost verificaþi 68 comercianþi. În
urma verifcãrilor s-au constatat o serie de
nereguli cum ar fi: lipsa actelor de provenienþã
a mãrfii, neafiºarea preþurilor practicate la pro-
dusele agroalimentare expuse comercializãrii.
Pentru neregulile constatate au fost încheiate 6
procese verbale de constatare a contravenþiilor,
în conformitate cu prevederile legale. 

COMERÞ AMBULANT
Inspectorii din cadrul Serviciului

inspecþie comercialã au desfãºurat verificãri cu
privire la activitãþile de comerþ ambulant care
s-au desfãºurat cu ocazia Zilei îndrãgostiþilor ºi

a zilei de 1 Martie. Au fost depistate mai multe
persoane care ofereau, ilegal, spre vânzare, pe
domeniul public, flori, pentru care nu
deþineau acte de provenienþã.

Au fost încheiate 21 procese verbale de
constatare a contravenþiilor, conform preved-
erilor Legii nr. 12/1990 republicatã actualizatã,
valoarea amenzilor aplicate fiind de 500 lei, iar
ca mãsurã complementarã s-a dispus confis-
carea mãrfii (80 fire lalele ºi 40 buchete ghio-
cei).

APROVIZONAREA 
SPAÞIILOR COMERCIALE

Inspectorii din cadrul Serviciului
inspecþie comercialã au efectuat verificãri,
pentru respectarea prevederilor H.C.L. nr.
540/2008. Pentru neregulile constatate: circu-
laþia autovehiculelor în vederea aprovizionãrii
agenþilor economici fãrã a deþine autorizaþie
specialã de acces eliberatã de Primãria
municipiului Cluj-Napoca ºi aprovizionarea
în afara orarului aprobat, au fost încheiate 44
de procese verbale de constatare a contravenþi-
ilor. 

VÂNZÃRI DE SOLDARE
În cursul lunii februarie, inspectorii din

cadrul Serviciului inspecþie comercialã 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 soldãrilor. S-au constat urmã-
toarele nereguli: efectuarea de vânzãri de sol-
dare fãrã depunerea notificãrii la Primãria
municipiului Cluj-Napoca, în legãturã cu
desfãºurarea acestor operaþiuni. Au fost
încheiate 6 procese verbale de constatare a
contravenþiilor conform O.G. 99/2000
republicatã.

IDENTIFICAREA ªI
SANCÞIONAREA PERSOANELOR
CARE APELEAZÃ LA MILA 
PUBLICULUI

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

Pe parcursul lunii februarie au fost efec-
tuate, razii cu ocazia cãrora au fost identificate
în total 173 persoane care apeleazã la mila
publicului.

În majoritatea situaþiilor, persoanele
adulte sunt sancþionate contravenþional con-
form L. 61/1991 ºi HCL 422/199. Au fost
întocmite un numãr de 60 procese verbale de
constatare a contravenþiei în valoare de 3.250
lei. Pentru persoanele care sunt în imposibili-
tatea 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 prop-
unerea de a efectua muncã în folosul comu-
nitãþii.

CIRCULAÞIA VEHICULELOR 
CU TRACÞIUNE ANIMALÃ 
PE RAZA MUNICIPIULUI

Inspectorii din cadrul Serviciului ordine
ºi siguranþã publicã în colaborare cu Poliþia
Municipiului ºi Regia Autonomã a

Domeniului Public (R.A.D.P.)  au acþionat  în
vederea indentificãrii ºi sancþionãrii a per-
soanelor care circulã cu atelaje pe raza
municipiului Cluj-Napoca. Au fost depistate
2 atelaje, proprietarii au fost sancþionaþi în con-
formitate cu prevederile H.C.L. 647/2006,
privind  circulaþia atelajelor pe raza municipi-
ului Cluj-Napoca. Au fost încheiate  2 pro-
cese verbale de constatare a contravenþiilor  în
valoare de 200 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 rutier, în zona centralã ºi
în principalele intersecþii ale municipiului.
Echipajele de ridicãri auto, au efectuat 530
ridicãri de autovehicule staþionate neregula-
mentar, 579 blocãri ale roþilor autovehiculelor
staþionate neregulamentar ºi au aplicat un
numãr de 1.029 sancþiuni contravenþionale în
valoare de 41.160 lei.

Pentru creºterea gradului de siguranþã a
circulaþiei, inspectorii din cadrul Poliþiei
Comunitare în colaborare  cu Poliþia Rutierã
ºi R.A.T.U.C. au organizat acþiuni comune de
control în staþiile R.A.T.U.C. Cluj-Napoca
cu afluenþã mare de cãlãtori, unde se constatã
încãlcãri frecvente ale regulilor de circulaþie, a
celor care participã la traficul rutier. În urma
verificãrilor efectuate au fost încheiate  procese
verbale de constatare a contravenþiilor 

VERIFICÃRI ÎN PARCÃRILE 
PUBLICE CU PLATÃ

Poliþiºtii comunitari din cadrul Direcþiei
Poliþia Comunitarã asigurã punerea în apli-
care a prevederilor H.C.L. 857/2007-modifi-
cat prin H.C.L. 35/2008,  privind regulamen-
tul de exploatare a domeniului public destinat
parcãrilor auto cu platã din municipiul Cluj-
Napoca. Nerespectarea prevederilor legale
atrage sancþionarea în conformitate cu HCL
nr. 35/2008. În perioada 23.02-16.03.2009 au
fost aplicate 8.331 de sancþiuni în valoare de
208.275 lei

PE URMELE HOÞILOR 
Un echipaj mixt, format dintrun inspec-

tor poliþist comunitar ºi un agent de Poliþie,
au reþinut în data de 25.02.2009, în cartierul
Mãrãºti, str. Fabricii, doi infractori care trans-
portau cu autoturismul Opel Vectra 5 cen-
trale termice cu toate anexele, 1 topor, 1 cuþit,
1 bâtã de basebal, 1 aparat de detectat radar ºi
alte obiecte furate dintr-un magazin din
comuna Apahida. Fiind în zonã ºi având
coordonatele cã autoturismul respectiv a
intrat pe str. Fabricii, echipajul mixt a oprit
autorismul ºi a reþinut infractorii pe care i-au
încãtuºat. La faþa locului s-a prezentat un
echipaj de cercetare din cadrul I.J.P. Cluj care
a preluat cazul. 

Accident evitat
Un echipaj mixt al Poliþiei Comunitare ºi

Poliþiei Rutiere, aflati în misiune în zona strãzii
Aleea Slãnic, a fost alertat de un cetãþean cu
privire la faptul cã în zona locului de joacã de
pe strada Aleea Slãnic a observat un proiectil.
În urma verificãrilor s-a constatat cã, într-ade-
vãr, lângã locul de joacã se afla un proiectil. S-
a trecut imediat la izolarea locului, s-a anunþat
de îndatã Serviciul Protecþia civilã. Proiectilul
a fost ridicat în siguranþã ºi transportat la
Serviciul Protecþie civilã. 

Controale ale Poliþiei Comunitare



Una din cele mai frumoase clãdiri
din oraº, situatã dincolo de zidul vestic
al oraºului, pe cea mai circulatã arterã a
Clujului ce duce spre Mãnãºtur, ºi care
impresioneazã prin aerul festiv pe care
îl degajã, este clãdirea care adãposteºte
astãzi Primãria municipiului Cluj.
Aceasta a fost construitã la sfârºitul sec-

olului XIX, respectiv între anii 1896-
1897, dupã planurile arhitectului Alpár
Ignác, care a reuºit sã creioneze o
clãdire imensã pentru epoca respectivã,
impresionantã prin faþada barocã de stil
vienez, cu un turn de colþ ce sugereazã
forþã ºi mândrie. Destinaþia iniþialã a
clãdirii a fost cea de sediu al Co-

mitatului, lucru ce a reieºit ºi din apli-
carea stemei comitatului Cluj, pe tur-
nul impresionant, lângã ceas, ceas
emailat, el însuºi foarte frumos.

Clãdirea a fost construitã într-o
perioadã de masive sistematizãri ale
oraºului, iar rezultatul a fost o clãdire
uriaºã înconjuratã de clãdiri mici ce au
fost demolate treptat pentru a face
locul arterei de azi. 

Destinaþia clãdirii de sediu al
comitatului, ce a crescut puternic la
sfârºitul secolului XIX a fost una mul-
tiplã, pornind de la sediu politic,
administrativ, fiscal, de emitent de acte
diverse, locul unde oficialii comitatu-
lui decideau asupra bunului mers al
zonei. Comitele, vicecomitele, notarii
ºi diferiþi funcþionari ºedeau la sfat
încercând sã gestioneze treburile pe
care le gestioneazã dupã 1918
Prefectura judeþului, trecând mereu cu
tone de hârtii sub braþ pe scãrile largi ºi
impresionante prin grandoare ºi decor.
La parter se afla biroul judelui suprem
al comitatului, Casieria comitatului ºi
Casieria Sedriei Orfanale, care ridica
banii necesari creºterii copiilor orfani,
minori, infirmi din judeþ.

La primul etaj îºi aveau birourile
comitele, vicecomitele, notarul su-
prem al comitatului, la etajul al II-lea
îºi avea sediul Oficiul de Urbanism de
Stat ºi Oficiul Sediei Orfanale, insti-
tuþie înfiinþatã la 1877, ce avea în com-
petenþã rezolvarea problemelor legate
de tutelã ºi curatelã.

În sãlile mari se þineau nu doar
ºedinþe serioase ci aveau loc ºi marile
baluri de la începutul secolului XX,
aºteptate cu nerãbdare mai ales de cãtre
tineri. Invitaþia sigilatã prin sigiliul
mov al Comitatului era redactatã într-
un stil aparte, glumeþ ºi trebuia urmatã
de un rãspuns adresat vicecomitelui cu
cel puþin trei zile înainte de data la care

urma sã aibã loc balul. Aceste baluri
aveau loc din douã în douã sãptãmâni,
miercurea, cu excepþia unor zile sta-
bilite clar. Balurile începeau seara, se
sfârºeau dimineaþa, iar þinuta obligato-
rie solicitatã prin invitaþie era cea de
teatru, exclus una neglijentã. La baluri
cânta orchestra comitatului, iar
bucãtãria Comitatului asigura masa,
fumãtorii se puteau delecta cu viciul
lor în salonul de fumat, unde se aflau
mãsuþe în jurul cãrora cãlãtorii veniþi la
bal din altã parte decât din oraº se
puteau odihni. Prezenþa la bal era
plãtitã ºi intrarea se fãcea pe baza invi-
taþiei. Vicecomitele avea sarcina de a
asigura caracterul nu foarte elitist dar
nici unul „de nebunie”.

În ultimele decenii ale secolului
XX, în clãdirea menþionatã aveau
sediul mai multe reviste de culturã,
galerii, ca de exemplu redacþia
revistei Korunk, ce ºi-a avut
sediul aici între 1974-1993 sau

galeria cu acelaºi nume. Instituþia ce a
preluat atribuþiile comitatului, Prefec-
tura a funcþionat aici pânã în 1991,
când Prefectura s-a mutat în clãdirea
Camerei de Comerþ, ce era pânã în
1989 sediul Partidului Comunist Ro-
mân.

Clãdirea de la numãrul 5 adãpostea
sediul Institutului de balet, iar în

perioada 1946-1950 a funcþionat
aici Institutul Maghiar de Artã,
ce s-a împãrþit în alte instituþii.

Livia AArdelean ººi 
Ágnes FFlóra, 

Direcþia JJudeþeanã 
a AArhivelor 
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POLITICA EXTERNÃ ªI DE
SECURITATE COMUNÃ (PESC) 

PESC desemneazã un sistem de
cooperare între statele membre UE în
materie de politicã externã ºi securitate,
constitutind «pilonul doi» al Uniunii
Europene, alãturi de Comunitatea
Europeanã ºi cooperarea în domeniile
Justiþiei ºi Afacerilor Interne (JAI).
Obiectivul acestei politici îl constituie
protejarea intereselor fundamentale ale
statelor membre în materie de politicã
externã, independenþã ºi securitate a
UE, cu perspectiva realizãrii unei
politici de apãrare Comunã (art. J.4 din
Tratatul de la Maastricht prevede cã
PESC va include toate aspectele legate
de securitatea Uniunii, inclusiv even-
tuala realizare a unei politici comune
de apãrare care în timp ar putea duce la
o apãrare comunã). Instrumentele la
dispoziþia PESC sunt poziþiile ºi acþiu-
nile comune, armonizarea poziþiilor
statelor membre în cadrul organizaþi-
ilor internaþionale, demersuri ºi misiu-
ni exploratorii, asocierea unor instru-
mente diplomatice cu altele economice
ºi schimbul permanent de informaþii
între statele membre în chestiuni de
politicã internaþionalã. În plan insti-
tuþional, PESC este organizatã pe patru
niveluri ierarhice: în vârf se aflã
Consiliul European, care defineºte
principiile ºi orientãrile generale;
urmeazã Consiliul UE (în formula ce
reuneºte miniºtrii de externe), împre-
unã cu Înaltul Reprezentant pentru
PESC (care este ºi Secretar General al
Consiliului) ºi Preºedinþia în exerciþiu a
UE; nivelul trei este reprezentat de
Comitetul Politic (COPO) format din
directorii politici din ministerele de
Externe ale þãrilor UE ºi de CO-
REPER (COPO verificã conþinutul
PESC, iar COREPER asigurã coor-
donarea tehnicã ºi a aspectelor ce þin de
competenþa comunitarã); ultimul nivel
îl constituie grupurile de lucru, for-
mate din experþi naþionali (sunt aprox.

20 astfel de grupuri pe diferite
domenii: Orientul Mijlociu, Europa de
Est, OSCE etc.). Tratatul de la
Amsterdam prevede în plus realizarea
unei politici de apãrare comunã ca
parte a PESC (ca o consecinþã a acestei
prevederi, Consiliul European de la
Helsinki, din decembrie 1999, a decis
crearea unui corp militar operaþional
european de 60000 oameni, care sã
poatã fi folosit în operaþiuni «de tip
Petersberg» - restabilirea ºi pãstrarea
pãcii în zone de conflict, acþiuni uman-
itare), înfiinþarea unei «Unitãþi de plan-
ificare politicã ºi alertã rapidã» (menitã
sã asigure coerenþã politicii externe cu
celelalte politici comunitare) ºi insti-
tuþionalizarea unei structuri de cooper-
are între preºedinþia UE, Înaltul
reprezentant pentru PESC ºi Comisia
Europeanã, cu asocierea Parlamentului
European în procesul de adoptare a
resurselor financiare ale PESC. 

RECUNOAªTEREA 
RECIPROCÃ A LEGISLAÞIILOR

Armonizarea legislativã la nivelul
þãrilor membre ale UE se realizeazã
prin douã modalitãþi: a fost demarat un
proces de creare a unor norme noi,
comune ºi obligatorii pentru toate
statele Uniunii Europene, iar pânã la
atingerea acestui stadiu se aplicã prin-
cipiul recunoaºterii reciproce a legis-
laþiilor în vigoare în aceste þãri.
Armonizarea legislativã are drept scop
eliminarea obstacolelor din funcþio-
narea Pieþei Comune, datorate exis-
tenþei unor dispoziþii naþionale diver-
gente. Recunoaºterea reciprocã a dis-
poziþiilor sau specificaþiilor legislative
presupune echivalenþa dispoziþiilor sau
calificãrilor profesionale ce au acelaºi
scop în diferite state membre ale UE.
Cu titlu de exemplu, în baza acestui
principiu orice produs fabricat legal ºi
pus în circulaþie într-un stat membru
poate fi comercializat fãrã restricþii în
tot spaþiul comunitar. 

www.primariaclujnapoca.ro

Oraºul înfrãþit Rockford, Illinois 
a sãrbãtorit în ultima zi a lunii
februarie, mãrþiºorul românesc,
în cadrul unui eveniment organi-
zat de Comitetul pentru Oraºe
înfrãþite al oraºului Rockford. 

În deschiderea evenimentului,
organizat ºi în scopul strângerii de fon-
duri, a vorbit primarul oraºului, dl.
Lawrance Morrissey, iar comitetul de
organizare condus de dna Ramona
Cornea - responsabilã de relaþia cu
municipiul nostru a oferit tuturor par-
ticipanþilor mãrþiºoare trimise în dar de
Primãria municipiului Cluj-Napoca,
alãturi de materiale de promovare tur-
isticã a oraºului nostru.

Participanþii la sãrbãtoarea Mãrþi-
ºorului Românesc au degustat deli-
cioase preparate culinare româneºti:
varzã a la Cluj, fasole cu ciolan,
mãmãligã cu brânzã etc, pregãtite spe-
cial pentru acest eveniment de echipa
de organizare formatã din români sta-
biliþi în oraºul american, dar ºi volun-
tari de la primãria din Rockford. De
asemenea, au ciocnit un pahar de vin
românesc ºi au încercat sã þinã pasul cu

dansatorii din amsamblurile folclorice
româneºti invitate special din Oaº ºi
Cluj.

Evenimentul a constituit unul din-
tre primii paºi concreþi fãcuþi de cele
douã municipalitãþi de a promova
relaþia de înfrãþire dintre cele douã
oraºe.

Protocolul de colaborare dintre
Cluj-Napoca ºi Rockford a fost semnat
în septembrie 2005.

Rockford (Illinois, SUA)
Localizat de-a lungul râului Rock River,

în nordul statului Illinois, Rockford este
oraºul reºedinþã al regiunii Winnebago cu o
populaþie de peste 400.000 de locuitori. 

Rockfordul este recunoscut ca lider
mondial în producþia maºinilor-unelte ºi a
componentelor auto, devenind din ce în ce
mai cunoscut ca fiind un important centru
de realizare a componentelor aero-spaþiale. 

În cadrul primei vizite oficiale a unei
delegatii a municipalitatii clujene, septem-
brie 2005, conduse de dl. primar Emil Boc,
s-a stabilit ca înfrãþirea dintre cele douã oraºe
sã vizeaze cu precãdere domenii precum
relaþiile economice, turismul, cultura, infras-
tructura precum ºi schimburile universitare.

Relaþiile de colaborare dintre cele douã
oraºe sunt susþinute atât de Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Nord-Vest,
România, cât ºi de Consulatul General al
României la Chicago, Illinois, SUA, iar de
partea americanã, de Camera de Comerþ a
Statului Illinois.

În aprilie 2007, s-a inaugurat, în Parcul
Pãcii din Rockford, într-un cadru peisagis-
tic deosebit, un loc dedicat municipiului
Cluj-Napoca, cu scopul de a face cunos-
cutã relaþia de înfrãþire.

În viitorul apropiat se vor pun bazele
unei colaborãri între Academia de Muzicã
din Cluj ºi Filarmonica din Rockford, pen-
tru un proiect cultural care vizeazã punerea
pe note a unei poezii americane de cãtre
artiºtii români ºi punerea pe note a unei
poezii româneºti de cãtre artiºtii americani.

MÃRÞIªORUL ROMÂNESC 
PE PÃMÂNT AMERICAN

Primarul Municipiului Cluj-
Napoca, Sorin Apostu, s-a întâlnit în
cursul lunii martie cu Ambasadorul

Norvegiei în România, Excelenþa Sa
domnul Øystein Hovdkinn, aflat 
într-o vizitã oficialã în oraºul nostru. 

Excelenþa sa s-a aratat încântatã de
frumuseþea oraºului nostru ºi a afirmat
cã municipiul Cluj-Napoca este un loc
foarte atractiv pentru investitorii strãi-
ni, ºi a fost cucerit de frumuseaþa
clãdirii monument istoric în care îºi
desfãºoarã activitatea primãria.

Dat fiind interesul guvernului
norvegian pentru dezvoltarea surselor
alternative, nepoluante de energie, pri-
marul Sorin Appstu a propus o colabo-
rare viitoare în acest sens, mai ales
datoritã poziþie geografice a oraºului ºi
judeþului nostru.

Din delegaþia oficialã au mai fãcut
parte d-na Consilier Liv Maren Røste
– Sef-adjunct al Ambasadei si de d-ra
Monica Popa, consilier economic si
relaþii publice.

Vizita oficialã a Ambasadorului Norvegiei

Primarul Rockford, Lawrance Morrissey 
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