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Primãria Cluj – Napoca a
inaugurat o nouã grãdiniþã, în
zona centralã, pe strada Mo-

þilor nr. 135, care aduce o suplimentare a
locurilor cu 100.

În plus, grãdiniþa Razã de Soare
este primul proiect care are inclusã o
salã de sport dotatã complet, facilitate
care le va permite micuþilor care
frecventeazã grãdiniþa sã beneficieze
de exerciþiu fizic, lucru esenþial pen-
tru dezvoltarea lor armonioasã. 

Noua grãdiniþa pune la dispoziþia
pãrinþilor 4 grupe cu program prelun-
git, respectiv o grupã micã, una mare,
una pregãtitoare ºi una de germanã
intensiv (cu copii între 5-7 ani). 

Valoarea investiþiei a fost de 2.090.060
lei, cu TVA, din care 1.675.060 lei de la
bugetul local.

Investiþii îîn ggrãdiniþe 
în aanul 22009

Grãdiniþa Floare de Iris, clãdire
nouã, 180 de locuri, 1.631.767 lei cu
TVA. 

Creºa nr. 9, mansardare, 25 de locuri
Grãdiniþa din Gruia, clãdire no-

uã, 100 de locuri
Grãdiniþa Razã de Soare, corp

nou, 100 de locuri

În dderulare: grãdiniþa de pe strada
Fr. J. Curie nr. 4, 100 de locuri ºi
Grãdiniþa de la Transporturi, 100 de
locuri. Pentru anul 2010, municipali-
tatea are proiecte de mansardare a ºase
grãdiniþe ºi o extindere, cu un total de
locuri suplimentare de cca 600.
Valoarea totalã a investiþiilor este esti-
matã la 17.565.164 lei.

MIRCEA POPA

PRIMA INSTITUÞIE 
DE ÎNVÃÞÃMÂNT 
ROMÂNESC, 
ªCOALA IOAN BOB, 
MODERNIZATÃ
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GRÃDINIÞÃ SUPRAVEGHEATÃ ON-LINE

Primãria Cluj-Napoca a realizat
în ultimii doi ani o amplã investiþie de
modernizare ºi extindere a ºcolii Ioan
Bob, prin mansardarea clãdirii ºi con-
struirea unei noi sãli de sport.

Prin mansardarea clãdirii exis-
tente, spatiul destinat procesului edu-
caþional a crescut cu 5 clase, 1 cabinet
didactic, o salã profesoralã ºi grupuri
sanitare. 

Totodatã, investiþiile realizate la
aceastã scoalã au inclus ºi lucrãri de
transformare a subsolului în demisol,
ºi amenajarea de laboratoare de infor-
maticã ºi vestiare pentru sala de sport. 

Inaugurarea ºcolii a fost fãcutã de
cãtre primarul Sorin Apostu înainte
de începerea anului ºcolar 2009-2010.
Valoarea totalã a investiþiei a fost de
4.145.138,04 lei. Lucrãrile au demarat
în 29 octombrie 2007 ºi au fost exe-
cutate de firma SC Garant G Con-
struct SRL, desemnatã prin licitaþie
publicã deschisã.pagina 3

Primarul Sorin Apostu 
a anunþat cã la Cluj-Napoca 
preþul gigacaloriei 
va fi mai mic decât 
cel din iarna trecutã, 
respectiv 165 lei/gigacalorie.

În iarna 2009-2010,

ARAD - 202,22
TG. MUREª - 193,48
BRAªOV - 184,00
IAªI - 175,00
CLUJ - 165,00

Valorile in lei/gcal în alte oraºe

CLUJENII 
VOR PLÃTI MAI PUÞIN

PENTRU ÎNCÃLZIRE

CLUJENII 
VOR PLÃTI MAI PUÞIN

PENTRU ÎNCÃLZIRE
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  ªTIRI
Cuplurile cu numãrul 2000 ºi 2009 
au spus DA în faþa ofiþerului de stare civilã

Ofiþerul de stare civilã a oficiat
cãsãtoriile cu numãrul 2000 ºi 2009,
în data de 26 septembrie 2009, în
foiºorul din parcul central.

Cãsãtoria cu numãrul 2000 din
anul 2008 a fost oficiatã tot în luna
septembrie, dar cu douã zile mai târ-
ziu. 

Primãria Cluj-Napoca ureazã “Casã
de piatrã!” tuturor celor care îºi unesc
destinele.

Weekendul 26-27 septembrie a
fost ultimul în care oficierea cãsãtori-
ilor s-a fãcut în parcul central, din 3
octombrie acestea revenind în Casa
Cãsãtoriilor din P-þa Unirii nr 1.

www.primariaclujnapoca.ro

Primãria angajeazã ºomeri calificaþi
Primãria Cluj-Napoca a partici-

pat la “Bursa locurilor de muncã pen-
tru absolvenþi” organizatã de AJOFM
la Casa de Culturã a Studenþilor, cu
10 locuri de muncã pe perioadã
determinatã, detinate ºomerilor cali-
ficaþi în meseria de bucãtar ºi spaþii
verzi.

În urma evenimentului, au fost
selectate 9 persoane, care în perioada
urmãtoare vor lucra la Cantina de Ajutor
Social. Salariile lor vor fi subvenþionate
de la bugetul de stat, conform Legii
76/2002, integral în perioada rece,
respectiv 1 noiembrie – 31 martie, ºi în
proporþie de 75% pentru restul anului.

Premii pentru copiii 
nevãzãtori campioni la înot

Primarul Sorin Apostu i-a premi-
at pe membrii echipei de înot “Hope”
a Centrului Lamonte, pentru meda-
liile obþinute la concursul din Ger-
mania, destinat persoanelor cu defi-
cienþe de vedere.

Cei cinci copii, Ana, Cristina,
Naomi, Petriºor ºi Samuel, cu vârste
cuprinse între 12 ºi 16 ani, au câºtigat 14

medalii la prima lor participare la o
competiþie internaþionalã, motiv pentru
care Primãria Cluj-Napoca ºi Direcþia
Judeþeanã pentru Sport i-a premiat cu
diplome ºi echipamente sportive.

Primãria cluj-Napoca le ureazã
sportivilor succes în calificãrile pen-
tru Jocurile Paralimpice de la Londra
din 2012.

Dezinsecþia domeniului public, 
a VI-a etapã din acest an

Primãria a efectuat în perioada 12-26
septembrie cea de a ºasea etapã de dezin-
secþie a domeniului public din acest an,
prin firma de specialitate Coral SRL.

Substanþele folosite au fost Detral
Super ºi/sau K-othrine EC 15/5, pen-
tru combaterea adulþilor ºi Biolarkim
14 ºi/sau Bactivec, pentru combaterea
larvelor. Produsele menþionate se
regãsesc în Registrul Naþional al pro-
duselor biocide avizate pentru profi-
laxia sanitar umanã de Ministerul
Sãnãtãþii ºi fac parte din grupele Xn
(gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxi-
citate.

Dezinsecþia previne ºi combate
transmisia unor boli de cãtre insecte ºi
acarieni. Realizatã preventiv, împiedicã
înmulþirea ºi rãspândirea acestor dãunã-
tori prin crearea de condiþii nefavorabile
dezvoltãrii lor.

Pentru eficienþã, activitatea de deratiza-
re, dezinsecþie ºi dezinfectie trebuie tratatã
în mod unitar atât pe domeniul public cât
ºi privat la nivelul localitãþii, motiv pentru
care facem un apel cãtre cetãþeni, asociaþiile
de locatari/proprietari, agenþii economici ºi
instituþiile de pe raza municipiului Cluj-
Napoca sã efectueze dezinsecþia pe pro-
prietãþi, clãdiri ºi subsolul blocurilor.

PRIMÃRIA A ÎNCEPUT DISTRIBUIREA DE FÃINÃ
DE GRÂU PERSOANELOR DEFAVORIZATE

Primãria Cluj-Napoca a demarat
în data de 24 septembrie 2009, acþiunea
de livrare cãtre beneficiari a cantitãþilor
de fãinã provenind din stocurile de
intervenþie comunitarã, din programul
Uniunii Europene, destinat categori-
ilor de persoane defavorizate din
România.

În cadrul programului se vor dis-
tribui 254.550 kg de fãinã de grau,

fiecare persoanã din lista beneficiarilor
primind 15 kg de fãinã. 

Alimentele se ridicã de la Primãria
din cartierul Someseni, str. Traian Vuia
41, între orele 9-15.30 ºi de la depozi-
tul de pe Calea Baciului 2-4, în baza
buletinului de identitate a titularului,
ºi, dupã caz, a actului de identitate a
celui care ridicã cantitãþile în numele
lui. 

Beneficiarii acestui program, 16.970
în judeþul Cluj, sunt:

familiile ºi persoanele singure care
au stabilit, prin dispoziþie scrisã a pri-
marului, dreptul la un venit minim garan-
tat acordat în baza Legii nr 416/2001, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

ºomerii care beneficiazã de indem-
nizaþie de somaj acordatã potrivit preve-
derilor Legii nr 76/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

pensionarii sistemului public de
pensii, ale cãror drepturi, obþinute din
pensie sau, dupã caz, din pensii cumulate,
se aflã sub 400 lei/lunã;

persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, adulþi ºi copii, neinstituþiona-
lizate.

Potrivit procedurii, o persoanã be-
neficiazã de ajutor în produse alimentare,
o singurã datã în cadrul planului ºi pentru
o singurã categorie de persoane defa-
vorizate cãreia îi aparþine la data dis-
tribuirii ajutoarelor, chiar dacã se re-
gãseºte, la acea datã, în mai multe dintre
categoriile de mai sus.

Lista beneficiarilor cuprinºi în acest
program poate fi consultatã pe pagina de
web a primãriei, 

www.primarialcujnapoca.ro.

Peste 2.100 de autoturisme abandonate 
în primele opt luni ale anului 2009

Primãria municipiului Cluj-Na-
poca, prin Direcþia Poliþia comunitarã,
Serviciul Control Protecþia mediului ºi
igienizare, a depistat în primele opt
luni ale acestui an 2.120 autovehicule
abandonate sau fãrã stãpân, pe care au
fost aplicate somaþii adresate proprie-
tarilor, în vederea îndepãrtãrii de pe
domeniul public.

Dintre acestea, 587 au fost au fost
ridicate de proprietari ca urmare a
primei somaþii. Alte 1.363 de autove-
hicule abandonate sau fãrã stapân au
fost trecute pe ºase dispoziþii de ridicare
emise în anul 2009, în baza cãrora se
poate efectua procedura de ridicare a
acestora de pe domeniul public. Din
cele 1.363 de autovehicule aflate pe dis-

poziþiile de ridicare, 1.130 au fost ridi-
cate pe cale administrativã, sau de cãtre
proprietari, dupã publicarea în presã a
dispoziþiilor de ridicare ºi transmitere a
de somaþii scrise adresate proprietarilor.
Pentru celelalte autovehicule sunt în
curs de desfãºurare procedurile de ridi-
care pe cale administrativã. 

În anul 2009 au fost valorificate
prin licitaþie 41 maºini, pentru care s-a
încasat suma de 5.505,6 lei. 19 maºini
au fost recuperate de proprietari
achitând taxa de ridicare, în valoare de
357 lei.

Maºinile fãrã stãpân sau abando-
nate pe domeniul public al municipiu-
lui Cluj-Napoca se ridicã conform
prevederilor Legii nr. 309 din 12 iulie
2006 de modificare ºi completare a
Legii nr. 421 din 27 iunie 2002 privind
regimul juridic al vehiculelor fãrã
stãpân sau abandonate pe terenuri
aparþinând domeniului public sau pri-
vat al statului ori al unitãþilor adminis-
trativ-teritoriale.

Înscrierea adresei în actele oficiale
Pentru înscrierea sau actuali-

zarea adresei administrative a unui
imobil în cartea funciarã, în actul
de identitate sau în documentele de
evidenþã ale altor instituþii (ex.
Registrul Comerþului), este necesar
ca fiecare proprietar sã obþinã o
adeverinþã de la Primãrie, prin
Direcþia Urbanism ºi Dezvoltare
Urbanã.

Adeverinþa se elibereazã în baza
unei cereri tip, care se poate primi de la
Primãrie, str. Moþilor nr 7, et. 1,
ghiºeul pentru relaþii publice al
Direcþiei Urbanism ºi Dezvoltare

Urbanã sau de pe pagina de web a
instituþiei, www.primariaclujnapoca.ro,
secþiunea Cereri tip.

La ccerere sse vvor aanexa 
urmãtoarele ddocumente:

extras CF al imobilului
plan de amplasare în zonã vizat

de Oficiul Judeþean de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã Cluj 

plan situaþie pe suport topografic
vizat de OJCPI Cluj

chitanþã de achitare a taxei de 3
lei

În cazul în care un imobil a
fost dezmembrat în baza unei
expertize tehnice cadastrale, sunt
necesare ºi documentele acestei
expertize.

Pentru noile construcþii de lo-
cuinþe sunt valabile ºi copii dupã pla-
nurile de amplasare în teritoriu ºi de
situaþie, vizate spre neschimbare, din
documentaþia autorizaþiei de constru-
ire.

Pe cerere se va nota ºi un numãr de
telefon, în cazul în care sunt necesare
informaþii suplimentare asupra imo-
bilului.

PRIMÃRIA A ÎNCEPUT DISTRIBUIREA DE FÃINÃ
DE GRÂU PERSOANELOR DEFAVORIZATE

www.ncn.ro
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Clujenii vor plãti mai puþin 
pentru cãldurã în iarna 2009/2010

Primarul Sorin Apostu a anunþat
cã, începând cu data de 1 noiembrie
2009, clujenii vor plãti un preþ mai
scãzut la încãlzirea în sistem centralizat
decât în sezonul rece anterior. Astfel,
preþul gigacaloriei pentru populaþie va
scãdea de la 169 de lei, la 165 de
lei/Gcal. „Am luat aceastã decizie pen-
tru cã dorim sã uºurãm, pe cât posibil,
viaþa clujenilor care sunt conectaþi la
sistemul public de termoficare, mai
ales cã trecem printr-o perioadã de
crizã economicã. Acest lucru este posi-
bil datoritã investiþiilor realizate de
Regia Autonomã de Termoficare, sub-
ordonatã municipalitãþii, investiþii care
au dus la modernizarea ºi creºterea efi-
cienþei sistemului centralizat de e-
nergie termicã” a declarat primarul
Sorin Apostu. 

Printre principalele investiþii care
au permis un mai bun control al preþu-
lui se numãrã implementarea instalaþi-
ilor de cogenerare pentru Gheorgheni,
Pata ºi Mãrãºti, ºi automatizarea a 107
centrale de producþie ale R.A. Ter-
moficare. 

Programul dde iinvestiþii 
al RRAT CCluj-NNapoca
Prin programul de investiþii s-a

urmãrit creºterea randamentelor, re-
ducerea pierderilor ºi îmbunãtãþirea
parametrilor de furnizare a cãldurii

pentru a menþine costurile pe care
consumatorii finali le plãtesc, în
condiþiile în care preþul gazului creºte
de la an la an.

Investiþiile totale realizate în sis-
temul de termoficare, începând cu
anul 2004, se ridicã la 72 de milioane
de lei, sursele de finanþare fiind de la
bugetul local, bugetul de stat ºi din
surse proprii ale regiei. Numai în
2007-2009, de la bugetu local s-au alo-
cat peste 7 milioane de lei.

Preþul dde ffacturare aal eenergiei 
termice ppentru ppopulaþie 
Modernizarea sistemului centra-

lizat de termoficare din Cluj-Napoca a
permis stabilirea preþului de facturare a
energiei termice în Municipiul Cluj-
Napoca, pentru anul 2010, în valoare
de 165 de lei/Gcal, asigurând astfel cos-
turi decente ºi suportabile pentru
încãlzire ºi apa caldã a clujenilor în iar-
na urmãtoare. 

Preþul real al gigacaloriei este de
347 lei, dar partea pe care o achitã
populaþia este de 165 lei, conform
deciziei anuale a Consiliului local. 

Diferenþa de cost este suportatã de
municipalitate ºi de la bugetul de stat,
prin compensare pentru combustibil. 

Nivelul subvenþiilor suportate de
Consiliul Local ºi bugetul de stat în
ultimii ani se prezintã astfel: (vezi ttabel)

30 septembrie este ultima zi de platã a tranºei a II-a a impozitelor locale
Primãria Cluj-Napoca reaminteº-

te contribuabililor cã ultima zi de
platã a taxelor ºi impozitelor locale,
aferente tranºei a doua a anului 2009,
este 30 septembrie.

În conformitate cu prevederile
Codului fiscal, impozitele/taxele
locale se plãtesc anual, în douã tranºe
egale, iar termenele de platã sunt 31
martie ºi 30 septembrie, pentru
sumele din anul în curs, excepþie
fãcând taxa de reclamã ºi publicitate,
taxa hotelierã, taxa pe vehicule lente ºi
impozitul pe spectacole.

VÃ RREAMINTIM CCÃ:

Persoanele fizice care dobândesc
bunuri impozabile (clãdiri, te-

renuri, mijloace de transport) au
obligaþia sã declare în termen de 30
zile bunul respectiv, în vederea cal-
culãrii ºi achitãrii impozitului. De-
clararea peste termen constituie con-
travenþie ºi se sancþioneazã cu a-
mendã.

În cazul în care intervin modificãri
de natura celor care conduc la mo-

dificarea cotelor pãrþi de proprietate,
schimbarea domiciliului, divorþul sau
decesul unuia dintre beneficiarii scu-
tirii de la plata taxelor ºi impozitelor
locale, contribuabilii au obligaþia sã
anunþe la serviciul persoane fizice
prin registraturã, camera 15, zilnic
între orele 8.30-16.30 sau la inspec-
torul de sector, camerele 4 sau 5 din
P-þa Unirii nr 1, în termen de 30 zile
de la producerea modificãrii. 

Cei care deþin un mijloc de trans-
port ºi doresc scoaterea din evi-

denþa fiscalã, vor prezenta radierea la
cerere de la Poliþie, o declaraþie pe
proprie rãspundere cã maºina a fost
dezmembratã ºi vor achita la zi taxa
auto.

Cei care nu mai deþin fizic maºina
vor veni la sediul Direcþia Taxe ºi

impozite din Piaþa Unirii, pentru a da
o declaraþie pe proprie rãspundere, la
care vor anexa o copie dupã actul de
identitate, documentul prin care au
înstrãinat maºina, radierea de la
poliþie ºi vor achita la zi contrava-
loarea taxei auto.

Cei cãrora le-au fost ridicate au-
tovehiculele ca urmare a acþiu-

nilor de îndepãrtare a maºinilor aban-

donate de pe domeniul public sunt
aºteptaþi la sediul Direcþiei Taxe ºi im-
pozite locale, pentru a prezenta dova-
da de ridicare eliberatã de Serviciul
Control, protecþia mediului ºi igie-
nizare. 

Cei care înstrãineazã un mijloc de
transport vor primi, în confor-

mitate cu prevederile Codului fiscal,
un certificat fiscal ce reprezintã
anexã la contractul de vânzare-
cumpãrare, prin care se atestã cã per-
soana care a înstrãinat mijlocul de
transport are achitate impozitele ºi
taxele aferente pânã la data de întâi a
lunii urmãtoare celei în care s-a
realizat transferul dreptului de
proprietate.

la Direcþia Taxe ºi Impozite locale din P-þa Unirii 1-3, etaj,
cam.15. Orarul cu publicul: luni, marþi, miercuri, vineri între orele
8:30 - 16:30, ºi joi 8:30 - 18:30.

la sediul primãriilor din 
Mãrãºti, Iris (luni, marþi, miercuri între 8:30-14:30, joi 8.00-

16:00, vineri 8.00-13:00), 
Mãnãºtur (luni, marþi, miercuri între 8.00-15:30, joi 8.00-

17:30, vineri 8.00-14:30)
Someºeni (luni, marþi, miercuri între 8:30-14:00, joi 8.00-

15:30, vineri 8.00-12.30)
Grigorescu (luni, marþi, miercuri între 8.00-15:00, joi 8.00-

17.00, vineri 8.00-14.00)
Zorilor (luni, marþi, miercuri între 8.00-15:00, joi 8.00-17.00,

vineri 8.00-14.00)
prin ordine de platã.

IMPOZITELE/TAXELE LOCALE SE POT ACHITA: 

Municipiul Cluj-Napoca 
se numãrã printre oraºele cu cele 
mai mici preþuri la cãldurã

165,00
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Stadiul lucrãrilor la strãzi
Programul dde 

reabilitare 2288 sstrãzi:

A. SSTRÃZI 
FINALIZATE:

Al Sahia
Belgrad
Brânduºelor
Caraiman
Ceferiºtilor
Codrului
Doinei
Elicei
Eufrosin Potecã
Griviþei
Haiducului 
Ioan Bologa
Ioan Pop de Cluj
Ion Andreescu
Mãrgãritarilor 
Martin Opitz
Olteniei
Pãltiniº 
Prieteniei
Prislop
Sãlciilor
Steluþei
Strâmbã
Tiberiu Brediceanu
Tulgheºului
Vlãdeasa 

B. SSTRÃZI ÎÎN LLUCRU

Anina
Bradului
Cosaºilor
I.. Vulcan
Iasomiei
Ilarie Chendi
Izvorului
M. Eliade
Magaziei
Mãrgãului
Moº Ion Roatã
Paraºutiºtilor
Pomet
Rarãu
Spãtaru Milescu
Tudor Vladimirescu
Vasile Cârlova
Viile Dâmbu Rotund
Zaharia Carcalechi
Zambilei
Zarandului

C. SSTRÃZI 
PROGRAMATE 
PENTRU AANUL 22009

Trifoiului
Dropiei 
Cucului
Viile Nadasel

Dionisie Roman
Petrache Poenaru
Ion Goia

Programul dde 
modernizare 
100 dde sstrãzi

STRÃZI FFINALIZATE
Agricultorilor
Albiei
Alverna 
Becaº
Bihorului
Borºa
Câmpului (tronson I 
ºi III)
Cernavodã
Dimitrie Cantemir
Honore de Balzac
Heltai Gaspar
Horticultorilor
Lalelelor
Lemnului
Moricz Zsigmond
N.Pascaly
Nicolae Iorga
Rapsodiei 
Retezat
Tribun Vlãduþiu
Vasile Pârvan

STRÃZI ÎÎN LLUCRU

Aurel Suciu
Bârsei
Berãriei
Buzãu
Deva
Muncitorilor
Streiului

Modernizare sstrãzi 
cu ccovoare aasfaltice

STRÃZI FFINALIZATE: 
Almaºului 
Beiuºului
Braºov
Calea Dorobanþilor
Constanþa
Criºan
Dunãrii tr III
F-cii Chibrituri 
(bretea)
F-cii de Zahar tr II
Ioan Paul 
Jiului
Liviu Rebreanu
Oaºului -Fundãtura
Pãdurii
Petofi Sandor
P-þa Agârbiceanu
P-þa Gãrii-linie tramvai
Priveliºtii 
Tãºnad
Teodor Aman
Tulcea

STRÃZI ÎÎN LLUCRU:
Mogoºoaia

Reabilitare ttrotuare

FINALIZATE:
Calea Baciului
Donat 44
F-cii de Zahãr
Inului
Mogoºoaia
Nicolae Titulescu
P-þa Avram Iancu
Pasteur 
Rapsodiei
Sigismund Toduþã

Tãietura Turcului
Tãºnad

ÎN LLUCRU
Calea Dorobanþilor
P-þa Mãrãºti

Modernizare aalei 
între bblocuri

FINALIZATE
Albini 135-137
Aleea Bibliotecii
Bâlea
Brâncoveanu 50-52
Brâncuºi 198, 200
Brateº 5
Bucium 27
Buºteni 2,4,,6,8,10,12
C Pâinii -2
Dâmboviþei
Donat IX, Donat VII-XI
Dorobanþilor 96
Islazului 5-7-9-11
Iugoslaviei
Izlazului 1-3 (parculet)
Mehedinþi 18-20, 22-24, 82
Moldoveanu
Observator 109
Parâng
Petuniei
Priveliºtii
Prof. Ciortea 1
P-þa Mãrãºti- str. Aurel
Vlaicu
Tecuci
Teleorman – 3
Vidrei

ÎN LLUCRU
Bistriþei 32
Bizuºa
Gheorghe Dima 15-17

strada Almaºului

strada Berãriei - în lucru

strada Dimitrie Cantemir

strada Ioan Paul

strada Oaºului fundãtura

ÎNAINTE DUPÃ

strada Beiuºului
ÎNAINTE

DUPÃ

strada Becaº
ÎNAINTE DUPÃ
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PROIECT DE MONITORIZARE A TRAFICULUI AUTO ÎN CLUJ-NAPOCA
Primãria Cluj-Napoca va imple-

menta un sistem de monitorizare
video a traficului rutier, cu scopul de a
creºte nivelul de siguranþã al cetãþe-
nilor. Structura proiectului presupune
realizarea unei reþele de telecomuni-
caþii la nivel de municipiu care sã
transmitã imaginile captate din diferite
puncte ale oraºului cãtre un dispecerat.
Sistemul va permite monitorizarea
traficului auto în principalele inter-
secþii ºi la intrãrile - ieºirile din
municipiu.

Cu ajutorul camerelor video vor fi
supravegheate video, timp de 24 de
ore, obiective de interes local sau
mobilierul urban care este sistematic
supus vandalizãrilor ºi distrugerilor.
De asemenea, sistemul va permite un
mai bun control al zonelor cu risc
mare de depozitãri ilegale de deºeuri, 

Sistemul are 3 mari componente:
Partea de captare de imagini: cu

camere video amplasate în intersecþiile
din oraº, funcþionale 24 de ore;

Reþeaua de transmisii de date pe
fibrã opticã, care va asigura transmisia
imaginilor captate de aceste camere
cãtre dispecerat;

Dispeceratul central de monito-
rizare ºi înregistrare este format din ser-
vere de monitorizare ºi afiºare a ima-
ginilor ºi dispozitive de stocare a infor-
maþiei. Acesta va fi amplasat în clãdirea
Primãriei ºi supravegheat de angajaþii de
la Serviciul Siguranþa Circulaþiei.

Proiectul se va realiza în douã
etape, una în care se vor monitoriza 10
puncte importante din oraº, cu aju-
torul a 25 de camere, iar în cea de a
doua se vor monta alte 167 de camere
în 43 de puncte. 

În cea de-a doua etapã vor fi mo-
nitorizate ieºirile din oraº, zonele cu
circulaþie intensã din interiorul oraºu-
lui, precum ºi locurile care sunt folosite
uneori ca rampe clandestine de gunoi.

Locurile în care se amplaseazã
aceste camere vor fi semnalizate cu
indicatoare, conform legii, cu mesajul
“obiectiv monitorizat video”. 

Amplasamentele uunde vvor ffi mmon-
tate ccamerele vvideo îîn eetapa îîntâi, ppânã
în ddata dde 115 ooctombrie:

 DN 1 – E 60, la intrare în Cluj-
Napoca la intersecþia cu drumul spre
Fãget – 2 camere fixe

 DN 1 – E60, la intrare în Cluj-
Napoca dinspre Oradea – la Practiker –
2 camere mobile

 Bd. 21 Decembrie 1989 inter-
secþie cu str. Constanþa ºi Piaþa Avram
Iancu în zona Prefecturii – 1 camerã
mobilã ºi 2 camere fixe

 Str. Horea intersecþie cu str.
Dacia ºi str. Dragalina – 1 camerã
mobilã ºi 2 camere fixe

 Calea Turzii intersecþie cu str.
Observatorului – 2 camere fixe

 Calea Mãnãºtur intersecþie cu
str Câmpului – 1 camerã mobilã ºi 2
camere fixe

 Calea Turzii intersecþie cu str
A. Iancu, str. Posada, str. M. Lehrer
intersecþie cu str. C.Brâncuºi ºi Bd N.
Titulescu – 1 camerã mobilã ºi 3
camere fixe

 Sens giratoriu Mãrãºti – 3
camere fixe

 Piaþa Muzeului intersecþie cu
str. Daicoviciu – 1 camerã fixã

 Bd. Eroilor intersecþie cu Piaþa
Unirii (zona pietonalã) – 1 camerã
mobilã ºi 1 camerã fixã.

Amplasamente uunde sse vvor mmonta
camere vvideo îîn eetapa aa ddoua

Ieºirile ddin ooraº:
ieºirea cãtre Baciu – la intersecþia

cu str. Valea Seacã
ieºirea cãtre Apahida – Dej, în

zona Aeroportului Internaþional Cluj-
Napoca

pe str. Bucium intersecþie cu
Primãverii, lângã depoul de tramvaie

pe str. C-tin Brâncuºi la inter-
secþia cu str. Fagului ºi Colonia
Borhanci

pe B-dul Muncii la intersecþia
cu str. Emerson

pe B-dul Muncii la intersecþia
cu str. Oaºului

pe Calea Someºeni, în zona Selgros
Zone ccu ccirculaþie iintensã - ppuncte

critice:
Piaþa Mihai Viteazul – Regele

Ferdinand – Horea – George Bariþiu
(Casa de Moda)

Bd. 21 Decembrie 1989 – Piaþa
Unirii – Regele Ferdinand (Melody)

Calea Moþilor – George Coºbuc
George Bariþiu – Emil Isac –

Splaiul Independenþei (Opera Ma-
ghiarã)

Horea – Piaþa Gãrii
Napoca – Universitãþii – Piaþa

Unirii – Bd Eroilor
Piaþa M. Viteazul – I.P.Voiteºti –

Cuza Voda (hala)

Frunziºului – Câmpului – Izlazului
Memorandumului – Calea

Moþilor – Petru Maior
P-þa Lucian Blaga
Calea Turzii – Bunã Ziua
Bd. 1 Decembrie 1918 – sens

giratoriu Cora
Bd. 1 Decembrie 1918 –

Garibaldi – Splaiul Independenþei
Teodor Mihali – Calea Dorobanþilor
Bucureºti – Paris
Piaþa Avram Iancu – bd Eroilor –

Piaþa Stefan cel Mare – Calea
Dorobanþilor

Obiective dde iinteres llocal:
Parcul Simion Bãrnuþiu
Tãietura Turcului - Tetarom
Tãietura Turcului - Donath
Pieziºã - Clinicilor
Pieziºã - Haºdeu
Potaisa - Napoca

Rampe cclandestine dde ggunoi
Pod Cãpitan Grigore Ignat
Str. Sf. Ioan – drum spre Groapa

Moºului
Colonia Sopor
Str. Spicului
Str. Lombului
Str. Oaºului (Valea Chintãului)

la ieºirea din Cluj
Str. Pomet
Str. Valea Calda
Str. Byron
Str. Nãdãºel
Parcul Feroviarilor (pod Piaþa

Abator)
Pasarela peste Someº pe str.

Traian
Str. Fabricii – pod Terapia
Str. Viile Dâmbul Rotund. 

Semnalizare specialã 
pentru nevãzãtori

Primãria Cluj-Napoca a implementat un sistem special de semnalizare a
trecerilor de pietoni, pentru nevãzãtori.

În acest scop, 137 de treceri de pietoni au fost prevãzute cu marcãre tac-
tile (113 treceri, din care 16 pe strãzi modernizate în acest an) ºi dispozitive
sonore (24 treceri, din care 7 pe strãzi modernizate în acest an). 

Valoarea investiþiei în acest sistem special este de 83.300 lei.
Pânã la sfârºitul anului, vor mai fi montate dispozitive sonore la cel puþin

încã 10 treceri de pietoni.  Dispozitivele sonore sunt de tip nou, reglându-ºi
intensitatea sunetului emis în funcþie de zgomotul de fond,

Noi sensuri unice ºi semafoare

SENSURI UUNICE
pe aaleea aadiacentã bblocurilor

Observator 1105-1109
Începând cu data de 3 septembrie

a.c., s-a instituit sens unic de circulaþie pe
aleea auto adiacentã blocurilor Obser-
vator 105/O1-O2 ºi Observator 109/
O3, cu sensul de circulaþie aprobat din-
spre sensul giratoriu înspre strada
Meteor.

Odatã cu instituirea sensului unic, se
vor lua în evidenþã aproximativ 20 de noi
locuri de parcare, cu dispunere lateralã, la
bordurã.

pe sstr. IIoan AAlexandru ººi ppe uun
tronson aal sstrãzii AAndrei MMureºan

În vederea realizãrii traseelor ciclo-
urbane în cartierul Mãrãºti, începând cu
data 21 septembrie, s-a instituit sens unic
de circulaþie pe strada Ioan Alexandru,
dinspre Calea Dorobanþilor înspre strada
Aurel Vlaicu. Circulaþia bicicletelor se va
desfãºura în comun cu cea a maºinilor. 

De asemenea, pe str. Andrei Mu-
reºan, s-a instituit sens unic de urcare,
dinspre aleea auto de la blocul “Piaþa
Cipariu nr. 15” înspre str. Zrinyi Miklos,
cu crearea, pe acest tronson de stradã, pe
carosabil, a unei piste de bicicliºti, sem-
nalizatã cu indicator rutier ºi delimitatã
de banda destinatã circulaþiei rutiere prin
marcaje cu vopsea.

pe aaleea aauto AAl. VVlahuþã 77
Primãria a instituit sens unic de cir-

culaþie pe aleea auto din faþa blocului
“Alexandru Vlahuþã nr. 7”, dinspre str.
Alexandru Vlahuþã înspre str. Bartok
Bela, reglementare hotãrâtã în ºedinþa
Comisiei Municipale de Sistematizare a
Circulaþiei din data de 21.01.2009.

pe sstrãzile CCobzarilor, SStrâmbã,
Sãlciilor, BBrutarilor, GGrapei ººi LLibelulei

Începand cu data de 26 septembrie
a.c. s-au instituit sensuri unice de circu-
laþie, aprobate în Comisia Municipalã de

Sistematizare a Circulaþiei din data de
30.03.2009, pe strãzile: Cobzarilor,
Strâmbã, Sãlciilor, Brutarilor, Grapei ºi
Libelulei. 

Direcþiile de mers în noua variantã de
sensuri unice, vor fi:

- pe str. Cobzarilor: dinspre str.
Salcâmului înspre str. Uzinei Electrice;

- pe strãzile Strâmbã, Brutarilor ºi
Grapei: dinspre str. Salcâmului înspre
Splaiul Independenþei;

- pe strãzile Sãlciilor ºi Libelulei: din-
spre Splaiul Independenþei înspre str.
Salcâmului.

Pe strada Grapei, adiacent blocului
“Splaiul Independenþei nr. 5”, la iesire
înspre Splaiul Independenþei, circu-
laþia rutierã se desfãºoarã în dublu
sens. 

SEMAFOR LLA IINTERSECÞIA
STRÃZII TTEODOR MMIHALI 
CU CCALEA DDOROBANÞI

Primãria a semaforizat intersecþia
strãzilor Teodor Mihali ºi Calea Doro-
banþilor la începutul lunii septembrie,
odatã cu semaforizarea trecerii de
pietoni de pe strada Teodor Mihali, adi-
acentã Facultãþii de Stiinþe Economice
a Universitãþii Dimitrie Cantemir.
Acest semafor funcþioneazã cu buton
pietonal.

De asemenea, în aceastã intersecþie 
s-au amenajat douã noi treceri pietonale,
semnalizate ºi marcate corespunzãtor:
una pe Calea Dorobanþilor ºi una pe str.
Teodor Mihali.



1. DDe ccine ssunt aatestaþi aadministratorii
de iimobile ??  

În conformitate cu prevederile art. 58
alin. (1) din Normele Metodologice de
aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfi-
inþarea, organizarea ºi funcþionarea asoci-
aþiilor de proprietari, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 1588/2007,
“Persoanele fizice care doresc sã obþinã
calitatea de administrator de imobile sunt
atestate de cãtre primar, la propunerea
compartimentelor specializate din cadru
autoritãþii administraþiei publice locale, în
baza unei hotãrâri a consiliului local”. 

2. AAsociaþiile ppot aaplica ppenalizãri
pentru nneplata dde ccãtre pproprietari aa
cotelor dde ccontribuþie ??

Potrivit art. 49 din Legea nr.
230/2007 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea asociaþiilor de proprietari,
asociaþia de proprietari poate stabili un
sistem propriu de penalizãri pentru orice
sumã cu titlu de restanþã, afiºatã pe lista
de platã. Penalizãrile nu vor fi mai mari
de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere ºi
se vor aplica numai dupã o perioadã de
30 de zile care depãºeºte termenul stabilit
pentru platã, fãrã ca suma penalizãrilor sã
poatã depãºi suma la care s-au aplicat.
Termenul de platã a cotelor de con-
tribuþie la cheltuielile asociaþiei de pro-
prietari, afiºate pe lista lunarã de platã,
este de maximum 20 de zile calendaris-
tice.

Sumele rezultate din aplicarea pena-
litãþilor de întârziere fac obiectul fondului
de penalitãþi al asociaþiei de proprietari ºi
se utilizeazã numai pentru plata penali-
zãrilor impuse asociaþiei de cãtre terþi ºi
pentru cheltuieli cu reparaþiile asupra pro-
prietãþii comune (sau alte cheltuieli de
naturã administrativã).

3. CCare ssunt ccheltuielile aasociaþiilor
de pproprietari ??

Cheltuielile asociaþiei de proprietari
sunt urmãtoarele:

a) cheltuieli pe numãr de persoane care
locuiesc sau desfãºoarã activitãþi în proprie-
tãþi individuale. Acestea includ cheltuielile
cu: apa rece, caldã ºi canalizarea; com-
bustibilul pentru prepararea apei calde de
consum; energia electricã utilizatã pentru
funcþionarea instalaþiilor comune; colecta-
rea deºeurilor menajere, vidanjare.

b) cheltuieli pe consumuri individua-
le. Se referã la cheltuielile pentru: apã rece
ºi canalizare; apã caldã menajerã; energia
termicã, combustibil ºi apa rece pentru
prepararea apei calde; gaze naturale;
încãlzirea apartamentului sau spaþiului cu
altã destinaþie decât aceea de locuinþã.

c) cheltuieli pe cota-parte indivizã, în
funcþie de suprafaþa utilã a proprietãþii
individuale. Reprezintã cheltuielile asoci-
aþiei cu privire la: fondurile pentru lucrãri
de întreþinere, service, modernizare,
reparaþii, consolidare, reabilitare ºi efi-
cienþã energeticã la pãrþile de construcþii ºi

instalaþii aflate în proprietatea comunã;
personalul angajat sau contractat al asoci-
aþiei (salarii/remuneraþii pentru adminis-
trator, contabil, casier, instalator, electri-
cian, portar, îngrijitor); îndemnizaþii acor-
date membrilor asociaþiei de proprietari
ori persoanelor alese; prime; credite ban-
care, contracte sau poliþe de asigurãri; alte
servicii administrative.

d) cheltuieli pe beneficiari, aferente
serviciilor individuale ale proprietarilor,
dar gestionate financiar prin intermediul
asociaþiei de proprietari. Pot include chel-
tuieli cu privire la: citirea, calculul ºi
gestiunea consumurilor individuale de
apã rece, apã caldã, cãldurã, gaze, energie
electricã, deºeuri municipale; servicii cu
privire la repartitoarele de costuri; chiriile
spaþiilor comune; gestiunea ajutoarelor
bãneºti ºi a contractelor cu caracter indi-
vidual; întreþinerea interfonului ºi a pãrþii
de instalaþie din interiorul apartamentu-
lui; verificarea metrologicã a contoarelor
individuale de energie termicã în cazul
distribuþiei orizontale; reviziile instalaþi-
ilor interioare de gaze, apã ºi încãlzire; alte
servicii individuale.

e) cheltuieli pe consumatori tehnici.
Reprezintã cheltuielile asociaþiei de pro-
prietari pentru încãlzirea proprietãþilor
individuale (apartamente sau spaþii cu altã
destinaþie decât aceea de locuinþã) – ener-
gia termicã sub formã de cãldurã; com-
bustibilul ºi energia electricã pentru
încãlzire; salariu/remuneraþie pentru
fochist ºi echipament de lucru; costuri
pentru  funcþionarea instalaþiilor de
încãlzire centralã. 

f) cheltuieli de altã naturã. Sunt chel-
tuieli care nu se încadreazã în categoriile
enumerate mai sus ºi se referã în principal
la: lucrãri de întreþinere, reparaþii ºi
înlocuiri la antena ori antenele colective
de televiziune; cutiile poºtale, cheile de la
uºa de intrare comunã în clãdire; curãþatul
coºurilor de fum etc.

Cheltuielile efectuate de asociaþia de
proprietari pentru plata unor servicii de
utilitãþi publice sau de altã naturã, legate
de proprietãþile individuale din condo-
miniu ºi care nu se factureazã individual
pe fiecare dintre acestea, se repartizeazã
dupã acelaºi criteriu care a stat la baza emi-

terii facturii, în conformitate cu prevede-
rile contractului încheiat cu furnizorul
serviciului respectiv.

Toþi proprietarii au obligaþia sã
plãteascã lunar, conform listei de platã a
cheltuielilor asociaþiei de proprietari, în
avans sau pe baza facturilor emise de
furnizori, cota de contribuþie ce le revine
la cheltuielile asociaþiei de proprietari,
inclusiv cele aferente fondurilor din aso-
ciaþia de proprietari.

Anual, înainte de începutul urmã-
torului an calendaristic, comitetul execu-
tiv al asociaþiei de proprietari trebuie sã
întocmeascã ºi sã prezinte proprietarilor
în adunarea generalã bugetul de venituri
ºi cheltuieli, suficient pentru a acoperi
cheltuielile asociaþiei de proprietari, inclu-
siv fondurile necesare organizãrii ºi
funcþionãrii acesteia. 

4. AAsociaþiile dde pproprietari ppot aangaja
credite bbancare ??

”Pentru lucrãri majore cu privire la
exploatarea, întreþinerea, repararea, con-
solidarea, reabilitarea ºi modernizarea
proprietãþii comune, asociaþia de proprie-
tari poate angaja, în numele proprietarilor
ºi cu semnãtura lor individualã, credite
bancare sau orice alte forme de creditare,
conform prevederilor legale” (art. 43 din
Legea nr. 230/2007). În prezent bãncile
din România sunt reticente în a acorda
credite bancare, întrucât asociaþiile de
proprietari sunt oganizaþii fãrã scop patri-
monial ºi au posibilitãþi de garantare
reduse. ªanse de finanþare prin credite au
în primul rând acele asociaþii de proprie-
tari care obþin venituri din chirii în baza
unor contracte ferme ºi pot garanta
împrumuturile cu veniturile respective.
În schimb, pe partea de economisire, bãn-
cile au lansat o serie de pachete de pro-
duse destinate asociaþiilor de proprietari,
care conþin conturi curente, conturi de
economii, depozite, internet banking etc,
unele dintre acestea fiind fãrã comisioane
sau cu comisioane reduse.

5. CCe aacorduri ssunt nnecesare ppentru
schimbarea ddestinaþiei uunei llocuinþe ??

Avizele ºi acordurile necesare la
schimbarea destinaþiei unei locuinþe sunt

cele formulate în Certificatul de Urba-
nism, emis de Direcþia Urbanism din
cadrul primãriei.

Potrivit art.42 din Legea nr. 230/2007
privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea asociaþiilor de proprietari,
”schimbarea destinaþiei locuinþelor, pre-
cum ºi a spaþiilor cu altã destinaþie decât
aceea de locuinþã faþã de destinaþia iniþialã,
conform proiectului iniþial al clãdirii cu
locuinþe, se poate face numai cu avizul
comitetului executiv ºi cu acceptul pro-
prietarilor direct afectaþi cu care se
învecineazã, pe plan orizontal ºi vertical,
spaþiul supus schimbãrii”.

6. PProprietarii ccare aau mmontate mmicro-
centrale dde aapartament ttrebuie ssã ccon-
tribuie lla  ccheltuielile ccu îîncãlzirea sspaþi-
ilor ccomune ??

În conformitate cu actele Autoritãþii
Naþionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitãþi Publice
(Ordinele ANRSC nr. 233/2004, nr.
255/2006, nr. 483/2008) ºi potrivit preve-
derilor HG nr. 1588/2007 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 230/2007 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de
proprietari, toþi proprietarii de aparta-
mente, inclusiv cei care ºi-au instalat
microcentrale proprii, au obligaþia de a
contribui la plata cheltuielilor cu
încãlzirea spaþiilor, corpurilor ºi instalaþi-
ilor aparþinând proprietãþii comune (fac
parte din proprietatea comunã ºi
coloanele instalaþiilor de încãlzire care
tranziteazã apartamentele). În acest sens,
conform art. 32 alin. 3 din HG nr.
1588/2007, “niciun  proprietar de aparta-
ment sau de spaþiu cu altã destinaþie decât
aceea de locuinþã nu va fi exceptat de la
obligaþia de a contribui la plata cheltu-
ielilor comune, ca urmare a renunþãrii la
folosirea unei pãrþi din proprietatea
comunã, a abandonãrii apartamentului
sau a spaþiului cu altã destinaþie decât
aceea de locuinþã ori în alte situaþii“.
Repartizarea cheltuielilor privind încãl-
zirea spaþiilor comune ale asociaþiei de
proprietari se face proporþional cu cota-
parte indivizã de proprietate (art. 52 alin. 1
din HG nr. 1588/2007).
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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

ATENÞIE 
CUI DESCHIDEÞI UªA!

În urma anunþãrii unei recrudes-
cenþe a cazurilor de escrocare a unor
cetãþeni de cãtre presupuºi angajaþi ai
Companiei de Apã SOMEª, societatea
noastrã face urmãtoarele precizãri: 

Compania de Apã SOMEª S.A. -
C.A.S.S.A. - nu executã nici un fel de
lucrãri - fie la reþeaua de alimentare cu
apã fie la cea de canalizare - în aparta-
mentele din blocuri sau în casele pri-
vate.

În cazuri excepþionale, în care este
necesar accesul angajaþilor CASSA în
apartamente sau case în vederea unor
verificãri în urma unor sesizãri, aceasta
se va face pe baza legitimaþiei de servi-

ciu care este de tip card bancar ca în
modelul alãturat, iar în cazul Aso-
ciaþiilor de proprietari/locatari, de re-
gulã în prezenþa preºedintelui/admi-
nistratorului de bloc. 

Recomandãm ca, în cazul în care
existã suspiciuni, sã fie solicitatã ºi
cartea de identitate pentru confruntare. 

În nici o situaþie, angajaþii Com-
paniei nu au dreptul sã cearã bani pen-
tru presupuse prestaþii efectuate în
apartamente sau case. În cazul blo-
curilor, facturile pentru consumul de
apã ºi eventualele prestãri de servicii de
tip vidanjare sunt de competenþa
preºedintelui/administratorului iar în

cazul caselor private, casierii-încasatori
ai societãþii sunt de regulã cunoscuþi,
se identificã prin legitimaþia tip card ºi
- la cerere - carte de identitate iar pen-
tru sumele primite emit chitanþe pe
care figureazã datele de identificare ale
Companiei de Apã SOMEª.

Prevenim încã o datã pe aceastã
cale cetãþenii sã nu se lase pãcãliþi de
presupuºi angajaþi ai Companiei care
solicitã sume în schimbul prestãrii
unor servicii de “verificãri”, “dezin-
fecþii” etc. pe reþeaua de apã sau
canalizare. 

Biroul RRelaþii PPublice
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23 SEPTEMBRIE
ZIUA MONDIALÃ A CURÃÞENIEI 

Foarte puþinã lume ºtie cã ziua de
23 septembrie este Ziua Mondialã a
Curãþeniei, o zi pe an în care este
important pentru toþi locuitorii plane-
tei sã conºtientizeze ca mediul încon-
jurãtor suferã, ºi cã e nevoie de efortul
nostru al tuturor, ca civilizaþia mile-
niului III sã nu deterioreze ceea ce am
moºtenit de la strãmoºii noºtri. 

Primãria municipiului Cluj-Napo-
ca ºi companiile de salubritate stradalã,
SC Brantner Vereº SA ºi SC Rosal Grup
SA, au organizat o serie de acþiuni speci-
fice Zilei Mondiale a Curãþeniei. 

Peste 250 de elevi de la ºcoli din
municipiu, precum ªcoala Traian Dâr-
jan, Liceul Lucian Blaga, Liceul Teo-
retic Mihai Eminescu, Liceul Teoretic
Onisifor Ghibu, Liceul Terapia ºi Li-
ceul cu Program Sportiv, au participat
la acþiuni de curãþenie pe domeniul
public ºi a spaþiilor verzi, alãturi de
angajaþi ai celor douã companii de
salubrizare, în zona Fãget, Parcul De-
tunata, zona Sãlii Sporturilor, pãdurea
Hoia ºi zona Cetãþuia.

SSãã ppããssttrrããmm oorraaººuull ccuurraatt!!

www.primariaclujnapoca.ro 

La finalul evenimentelor, 
angajaþii celor douã companii 
de salubritate s-au destins la o miuþã

Fotografii: CP
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STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE MODERNIZARE A ILUMINATULUI PUBLIC

1. IIluminatul ppublic îîn zzonele 
dintre bblocuri:

În cadrul acestui program s-au exe-
cutat lucrari de modernizare prin
înlocuirea lampadarelor existente, pe
urmãtoarele strãzi:

Cartierul GGrigorescu: Macului, Buzãu,
Iancu de Hunedoara, Virgil Oniþiu,
Cucului, Honore de Balzac, Tecuci, Haþeg,
ªtefan Mora, G-ral Eremia Grigorescu,
aleea Bucura, Alexandru Vlahuþã nr. 26-32,
Isaac Newton, Lacului, Petuniei 1-9, Fân-
tânele 1-7, 7-65, în spatele blocurilor de pe
str. Alexandru Vlahuþã 5, 31-33, 61-69, în
jurul blocurilor de pe B-dul 1 Decembrie
1918 nr. 126-132 ºi în spatele blocurilor de
pe str. Donath 1-29, 2-70, 170-200 si 109-
117, str. Fântânele 7-65.

Cartierul MMãnãºtur
Zona “A2”, Grigore Alexandrescu,

Agricultorilor, Batozei, Bucium,
Meziad ºi aleile Rucãr, Gârbãu, Iezer.

Cartierul GGheorgheni
Zona Micro I: Slãnic, Herculane,

Snagov, Borsec, în spatele blocurilor de
pe strada Tineretului 24, 66-70,
Alexandru Vaida Voevod 25, 26, 72,
Unirii 1-29.

Zona Micro II: Detunata, Meseº,
Bãiºoara, Bãiþa, Bizuºa, Scãriºoara.

Zona Micro III: Albac, Ana Ipã-
tescu, Azuga, Padiº, Rãºinari, S. Albini
129-135, Constantin Brâncoveanu 50-
60, L. Rebreanu 60.

Zona Micro IV: Alverna, Lãcrã-
mioarelor 1-9 ºi în spatele blocurilor

de pe B-dul Constantin Brâncuºi 172-
208.

30% din valoarea acestor lucrãri
reprezintã o cofinanþare obþinutã de
Primãria Cluj-Napoca de la Guvernul
României, în cadrul Programului
Naþional pentru reducerea costurilor
energiei regenerabile în anul 2009.

2. IIluminatul ppublic sstradal

În cadrul acestui program, s-a
modernizat iluminatul public pe 137
de strãzi, iar pânã la sfârºitul progra-
mului anual 2009-2010, se vor reabilita
ºi suplimenta aparatele de iluminat
public pe alte 161 de strãzi.

Strãzi ppe ccare ss-aa ffinalizat 
modernizarea iiluminatului ppublic:

16 Februarie
Agricultorilor
Aiudului
Aleea Kaufland
Alexandru Sahia
Alexandru Vaida Voevod
Almaºului
Anina
Arad
Argeº
Arinilor II
August Treboniu Laurean
Augustin Bunea
Aviator Dârjan
B-dul Muncii II
Baia Mare
Banul Udrea

Belgrad
Berãriei
Bisericii Ortodoxe
Bradului
Bujorului
Bulgarilor
Bumbeºti
Cãlãraºilor
Câmpul Pâinii
Câmpului II
Caraiman
Castanilor
Ceferiºtilor
Cetãþii II
Codru Drãguºanu
Cojocnei
Colonia Breaza
Constanþa
Copacilor
Cosaºilor
Cucului
Decebal
Dejului
Deva
Dobrogeanu Gherea
Dobrogei
Dornei
Emil Cioran
Eugen Brote
Eugen Lovinescu
Fãgãraºului
Fagului
Fânului
Frumoasã
G.G. Byron
Gavril Muzicescu
Gheorghe Asachi

Grigore Alexandrescu
Griviþei
H. Heine
Henri Barbusse
Hunedoarei
Iaºilor
Iasomiei
Ilarie Chendi
Ion Andreescu
Ion Ghica
Ion Meºter
Ion Slavici
Ion Viteazu
Iris
Iuliu Haþieganu
Jan Huss
Lãcãtuºului
Lãpuºului
Lemnului
Livezii
Luceafãrului
Lucernei
Mãrgãritarilor
Martin Opitz
Mendeleev
Migdalului
Mihai Eminescu
Milcov
Minerilor
Miraslãu
Miron Costin
Mogoºoaia
Molnar Piuariu
Munteniei
Nãdãºel
Nicolae Cristea
Nicolae Românul

Oaºului
Olãneºti
Olteniei
Onisifor Ghibu
Ospãtãriei partea I
Ovidiu
Parcul Feroviarilor
Pavel Roºca
Petuniei
Piteºti
Plopilor II
Porþile de Fier
Porumbului
Postãvarul
Pripor
Prof. Tudor Ciortea (ºi între blocuri)
Rahovei
Rarãu
Rãsãritului
Roºiori
Rozelor
Salcâmului
Sigismund Toduþã
Siretului
Slãnic
Sobarilor
Someºului
Spiru Haret
Straja
Streiului
Suceava
Þebei 
Teilor
Teodor Mihali
Tiberiu Brediceanu
Transilvaniei
Trâmbiþaºilor
Tribunul Vlãduþiu
Turnu Roºu
Turnu Severin
Urcuºului I
Vasile Cârlova
Vasile Lucaciu
Vulturului
Zarandului

NOU

VECHI

strada Munteniei

Programarea lucrãrilor de modernizare a iluminatului public
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LÃSAÞI PISTELE DE BICICLETE LIBERE!
Primãria ºi Clubul de Cicloturism Napoca vã roagã sã

AªA 
DA

AªA 
NU

Fotografii trimise de utilizatorii pistelor pentru biciclete, 
inclusiv textele adiþionale

Primãria Cluj-Napoca ºi RATUC
au inaugurat, în cadrul Sãptãmânii
Europene a Mobilitãþii, primele douã
autobuze dotate cu suporþi pentru
transportul bicicletei, pe liniile 35:
Piaþa Gãrii – Zorilor ºi 43: Zorilor –
Grigorescu.

Tot cu aceastã ocazie, primãria a
inaugurat primele trasee ciclourbane
amenajate în oraº, pe 14 strãzi, pe o
suprafaþã de 9,2 km, marºul lunar al
bicicliºtilor fiind în aceastã lunã unul

de cunoaºtere ºi de sensibilizare a
ºoferilor cu privire la respectarea sem-
nificaþiilor noilor semne de circulaþie
apãrute în oraº.
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Art. 11 Se constatã încetarea de
drept a mandatului de consilier local al
domnului Mircea Cosmin Petric, din
partea PD-L.

Art. 22 Se valideazã mandatul con-
silierului supleant Niculae Nistor, din
partea PD-L.

Art. 33 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Secretarul
municipiului Cluj-Napoca ºi Serviciul
Relaþii cu Consiliul.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Art. II Se modificã art. 2 din Ho-
tãrârea nr. 243/2008, astfel cum a fost
modificat prin art. III din Hotãrârea nr.
91/2009 ºi art. I din Hotãrârea nr.
121/2009, în sensul înlocuirii domnu-
lui consilier local, din partea PD-L,
Mircea Cosmin Petric, membru în
Comisia pentru administraþie publicã
localã, probleme juridice, servicii pu-
blice ºi comerþ, cu domnul Florin-
Valentin Gliga, consilier local din

partea PD-L ºi în locul domnului
Florin Valentin Gliga, în Comisia pen-
tru fonduri europene, relaþii externe,
turism, oraºe înfrãþite ºi strategii de
dezvoltare comunitarã, este ales dom-
nul Niculae Nistor, consilier supleant
din partea PD-L.

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

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art. 11. Cu data de 01.07.2009, se
aprobã transferul cabinetelor medicale
ºcolare ºi universitare, precum ºi a cabi-
netelor stomatologice ºcolare de pe raza
municipiului Cluj-Napoca în cadrul
Direcþiei de Asistenþã Socialã, organizatã ca
serviciu public în subordinea Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 22. Se aprobã Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Serviciului
cabinete medicale ºcolare ºi univer-
sitare ºi a Serviciului cabinete stomato-
logice ºcolare din cadrul Direcþiei de
Asistenþã Socialã, organizatã ca serviciu
public în subordinea Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca, con-
form anexei 1 care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.

Art. 33. Se aprobã Statul de funcþii
al Serviciului cabinete medicale
ºcolare ºi universitare ºi al Serviciului
cabinete stomatologice ºcolare din
cadrul Direcþiei de Asistenþã Socialã,
organizatã ca serviciu public în subor-
dinea Consiliului local al municipiu-
lui Cluj-Napoca, conform anexei 2
care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 44. Se aprobã încadrarea în
muncã a personalului la Serviciul ca-
binete medicale ºcolare ºi universitare
ºi la Serviciul cabinete stomatologice
ºcolare din cadrul Direcþiei de Asis-
tenþã Socialã, organizatã ca serviciu pu-
blic în subordinea Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, dupã cum
urmeazã:

a) a persoanelor care îºi desfãºoarã
activitatea de asistenþã medicalã în ca-
binete ºcolare, prevãzute în anexa 1 la
Protocolul încheiat între Direcþia de
Sãnãtate Publicã a Judeþului Cluj ºi

Primãria municipiului Cluj-Napoca,
înregistrat la nr. 2149/15.06.2009 ºi nr.
122144/15.06.2009;

b) a persoanelor care îºi desfãºoarã
activitatea de asistenþã medicalã în
cabinetele de medicinã dentarã, pre-
vãzute în anexa nr. 1 la Protocolul
încheiat între Direcþia de Sãnãtate
Publicã a Judeþului Cluj ºi Primãria
municipiului Cluj-Napoca înregistrat
la nr. 2149/ 15.06.2009 ºi nr.
122142/15.06.2009;

Art. 55. Se aprobã completarea
Organigramei Direcþiei de Asistenþã
Socialã, aprobatã prin Hotãrârea
Consiliului local nr. 846/2007, cu
Serviciul cabinete medicale ºcolare
ºi universitare, precum ºi cu Ser-
viciul cabinete stomatologice ºco-
lare;

Art. 66. Cu îndeplinirea prevederi-
lor prezentei hotãrâri se încredinþeazã
Direcþia de Asistenþã Socialã, organiza-
tã ca serviciu public în subordinea

Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 223 vvoturi

ANEXA 1 la Hotãrârea 
nr. 361/2009

Regulament de organizare ºi
funcþionare a Serviciului cabinete me-
dicale ºcolare ºi universitare, ºi a
Serviciului cabinete stomatologice
ºcolare, de pe raza municipiului Cluj-
Napoca

I. DDate dde iidentificare aale ccompar-
timentului dde mmuncã

Serviciul cabinete medicale ºcolare
ºi universitare ºi Serviciul cabinete
stomatologice ºcolare sunt comparti-
mente de muncã nou create în cadrul
Direcþiei de Asistenþã Socialã, organi-
zatã ca serviciu public în subordinea
Consiliului local al municipiului Cluj-

privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local
al domnului Mircea Cosmin
Petric, din partea PD-L, ºi
validarea mandatului con-
silierului supleant Niculae
Nistor, din partea PD-L

HOTÃRÂREA 
nr. 395/2009

privind aprobarea transfe-
rului cabinetelor medicale
ºcolare ºi universitare, pre-
cum ºi a cabinetelor stoma-
tologice ºcolare de pe raza
municipiului Cluj-Napoca, la
Direcþia de Asistenþã
Socialã, organizatã ca servi-
ciu public în subordinea
Consiliului local al municipiul
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 395/2009

privind modificarea
Hotãrârii nr. 243/2008
(modificatã prin Hotãrârile
nr 91 ºi 121/2009, organi-
zarea comisiilor de speciali-
tate ale Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca)

HOTÃRÂREA 
nr. 396/2009

Numãrul 46 Septembrie 2009 
Pagina  11

E-mail: nistor_niculae@yahoo.com
Naþionalitate: Românã
Data naºterii: 04 august 1954

EXPERIENÞA PPROFESIONALÃ
2008- prezent - Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

- profesor de fizicã
2006-2007 - Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” - director

2005-2006 - Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” -
consilier educativ- coordonator programe educative

2001-2005 - Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” -
director adjunct ºi consilier educativ- coordonator programe
educative

1991-2001 - Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” -
profesor de fizicã

1990-1991 - Colegiul „Emil Racoviþã” - profesor de fizicã
1989-1990 - Liceul Teoretic „Gheorghe Sincai” – director.

EDUCAÞIE ªªI FFORMARE
2008-2009 Universitatea „Bogdan-Vodã”, Cluj Napoca
- Masterat: Administraþia ºi relaþiile de muncã în dreptul intern

ºi comunitar
2007-2008 Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj Napoca
- Eduexpert: curs de formare profesori
2006-2007 Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj Napoca
- Magister: curs de formare profesori
2004-2005 Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi Casa Corpului

Didactic Cluj
- Management educativ: curs de formare directori
2005 Ministerul Integrãrii Europene ºi Inspectoratul ªcolar

Judeþean Cluj
- Seminar de informare pe teme europene
2004 Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi Casa Corpului Didactic

Cluj
- Metode moderne de predare ºi evaluare: curs de formare pro-

fesori
2004 Ministerul Muncii ºi Ministerul Educaþiei ºi Culturii
- Certificat de absolvire: utilizare calculator
2003-2004 Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi Casa Corpului

Didactic Cluj
- Management educaþional: curs de formare directori
1980 absolvent Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj Napoca -

Facultatea de Fizicã.

APTITUDINI ªªI CCOMPETENÞE PPERSONALE 
Profesionalism
Iniþiativã
Determinare
Creativitate

Aptitudini ºi competenþe sociale
Comunicare
Sociabilitate
Capacitate de adaptare
Spirit de echipã
Publicare manual de fizicã, „Fizica prin experimente ºi jocuri”,

Ed Eurodidact, Cluj Napoca, 2003
Coordonare proiecte interinstituþionale „De dragul prieteniei”,

2004

Aptitudini ºi competenþe artistice
Literatura, 
Muzica, 
Sportul.
Aptitudini ºi competenþe organizatorice
Manager - ªcoala Postlicealã „Henri Coandã”, Cluj Napoca
Director liceu
Management organizaþional
Gestionarea resurselor umane
Spirit activ.

Limbi strãine cunoscute
Franceza - citit, scris, vorbit – bine
Engleza - citit, scris, vorbit – satisfãcãtor.

INFORMAÞII SSUPLIMENTARE
Referinþe: Prof univ dr Onucu Cozar - Universitatea „Babeº-

Bolyai”, Cluj Napoca
Prof univ dr Emil Luca - Institutul Agronomic, Cluj Napoca.

NISTOR NNICULAE
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Napoca, în urma preluãrii cabinetelor
medicale ºcolare ºi universitare ºi a
cabinetelor stomatologice ºcolare, cf.
HG nr. 162/2008.

II. MMisiunea ººi sscopul ccomparti-
mentului dde mmuncã

Acordarea asistenþei medicale ºi
de medicinã dentarã preºcolarilor ºi
elevilor pe toatã perioada în care se
aflã în unitãþile de învãþãmânt (grã-
diniþe ºi ºcoli) cât ºi a asistenþei me-
dicale pentru studenþi.

Cele douã compartimente de
muncã îºi desfãºoarã activitatea în
baza prevederilor prezentului Regu-
lament de organizare ºi funcþionare,
aprobat de Consiliul local al mu-
nicipiului Cluj-Napoca.

III. AAtribuþii ((cf. oordinului MM.S.F.
nr. 6653 ddin 225 sseptembrie 22001
privind aasistenþa mmedicalã aa ppre-
ºcolarilor, eelevilor ººi sstudenþilor)

1. Organizeazã activitatea de asis-
tenþã medicalã ºi medicinã dentarã
din unitãþile de învãþãmânt din
municipiul Cluj-Napoca, sens în
care:

a) asigurã asistenþa medicalã ºi
stomatologicã a preºcolarilor, elevilor
ºi studenþilor în cabinetele medicale
ºi stomatologice din grãdiniþe, ºcoli ºi
universitãþi, integrate în structura
Direcþiei de Asistenþã Socialã, organi-
zatã ca serviciu public în subordinea
Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

b) asigurã asistenþa medicalã cura-
tivã a elevilor ºi studenþilor care
învatã în unitãþi de învãþãmânt din
municipiul Cluj-Napoca dar care nu
au domiciliul în municipiul Cluj-
Napoca.

2. Atribuþiile medicilor din cabi-
netele medicale din grãdiniþe, ºcoli ºi
unitãþi de învãþãmânt superior pri-
vind asistenþa medicalã preventivã ºi
cele referitoare la prestaþii medicale la
nivelul colectivitãþilor sunt cele pre-
vãzute în anexa 1 la Ordinul nr.
653/2001 privind asistenþa medicalã a
preºcolarilor, elevilor ºi studenþilor,
emis de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei.

3. Atribuþiile medicilor din cabi-
netele medicale din grãdiniþe, ºcoli ºi
unitãþi de învãþãmânt superior
privind asistenþa medicalã curativã
sunt prevãzute în anexa 2 la Ordinul
nr. 653/2001 privind asistenþa medi-
calã a preºcolarilor, elevilor ºi stu-
denþilor, emis de Ministerul Sãnãtãþii
ºi Familiei.

4. Atribuþiile medicilor stoma-
tologi din cabinetele stomatologice
din ºcoli ºi unitãþi de învãþãmânt
superior privind asistenþa stomato-
logicã preventivã ºi curativã sunt pre-
vãzute în anexa 3 la Ordinul nr.
653/2001 privind asistenþa medicalã a
preºcolarilor, elevilor ºi studenþilor,
emis de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei.

5. Atribuþiile cadrelor medii sani-
tare din cabinetele medicale din grã-
diniþe privind asistenþa medicalã pre-
ventivã ºi curativã sunt prevãzute în
anexa 4 la Ordinul nr. 653/2001
privind asistenþa medicalã a pre-
ºcolarilor, elevilor ºi studenþilor, emis
de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.

6. Atribuþiile cadrelor medii sani-
tare din cabinetele medicale ºcolare ºi
studenþeºti, privind asistenþa medi-
calã preventivã, asistenþa medicalã
curativã, activitãþi de perfecþionare a
pregãtirii profesionale ºi activitatea în
perioada vacanþelor ºcolare ºi stu-
denþeºti sunt prevãzute în anexa 5 la
Ordinul nr. 653/2001 privind asis-
tenþa medicalã a preºcolarilor, elevilor
ºi studenþilor, emis de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei.

7. Atribuþiile cadrelor medii sa-
nitare din cabinete stomatologice din
ºcoli ºi unitãþi de învãþãmânt superior
privind asistenþa stomatologicã, pre-
ventivã ºi curativã, sunt prevãzute în
anexa 6 din Ordinul nr. 653/2001
privind asistenþa medicalã a pre-
ºcolarilor, elevilor ºi studenþilor,
emis de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei.

8. Examinãrile medicale periodice
de bilanþ a stãrii de sãnãtate pentru
preºcolari, elevi ºi studenþi se reali-
zeazã conform metodologiei pre-
vãzutã în anexa 8 la Ordinul nr.
653/2001 privind asistenþa medicalã a
preºcolarilor, elevilor ºi studenþilor,
emis de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei.

9. Activitãþile lunare în cabinetele
medicale din grãdiniþe, ºcoli ºi unitãþi
de învãþãmânt superior de-a lungul
unui an de învãþãmânt sunt prevãzute
în Desfãºurãtorul din anexa 9 la
Ordinul nr. 653/2001 privind asis-
tenþa medicalã a preºcolarilor, elevilor
ºi studenþilor, emis de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei.

Notã: Atribuþiile ce revin medi-
cilor ºi cadrelor medii sanitare, aºa
cum sunt prevãzute în anexele 1-9
din Ordinul nr. 653/2001 privind
asistenþa medicalã a preºcolarilor,
elevilor ºi studenþilor, emis de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, vor fi
înscrise în fiºa postului.

IV. RResponsabilitãþi:
1. Asigurã toate condiþiile nece-

sare desfãºurãrii activitãþii de asistenþã
medicalã ºi de medicinã dentarã pen-
tru preºcolari, elevi ºi studenþi din
municipiul Cluj-Napoca, conform
legii.

2. Dotarea cabinetelor medicale
de grãdiniþã, conform baremului pre-
vãzut în anexa 10 la Ordinul nr.
653/2001 privind asistenþa medicalã a
preºcolarilor, elevilor ºi studenþilor,
emis de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei.

3. Dotarea cabinetelor medicale
ºcolare, studenteºti, conform bare-
mului prevãzut în anexa 11 la
Ordinul nr. 653/2001 privind asis-
tenþa medicalã a preºcolarilor, elevilor
ºi studenþilor, emis de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei.

4. Dotarea cabinetelor stomato-
logice ºcolare, studenþeºti, conform
baremului prevãzut în anexa 12 la
Ordinul nr. 653/2001 privind asis-
tenþa medicalã a preºcolarilor, elevilor
ºi studenþilor, emis de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei.

V. CCompetenþele ((autoritatea) ccom-
partimentului dde mmuncã:

Angajarea persoanelor în cadrul
Serviciului cabinete medicale ºcolare
ºi universitare, ºi a Serviciului cabi-
nete stomatologice ºcolare, se face în

condiþiile legii, în limita posturilor
prevãzute în statul de funcþii aprobat
de Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca.

Salarizarea personalului se face
conform legii salarizãrii personalului
din unitãþi sanitare, respectiv O.G. nr.
17/2008 pentru modificarea ºi com-
pletarea O.U.G. nr. 115/2004 privind
salarizarea ºi alte drepturi ale perso-
nalului contractual din unitãþile sa-
nitare publice din sectorul sanitar,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
304/2008.

VI. FFinanþarea aactivitãþii SServi-
ciului ccabinete mmedicale ººcolare ººi
universitare ººi aa SServiciului ccabinete
stomatologice ººcolare.

Finanþarea cheltuielilor Servi-
ciului cabinete medicale ºcolare ºi
universitare, ºi a Serviciului cabinete
stomatologice ºcolare se asigurã din
bugetul Direcþiei de Asistenþã Socialã
organizatã ca serviciu public în sub-
ordinea Consiliului local al munici-
piului Cluj-Napoca, cu respectarea
prevederilor art.2-3 din O.U.G. nr.
162/2008 privind transferul ansam-
blului de atribuþii ºi competenþe
exercitate de Ministerul Sãnãtãþii
cãtre autoritãþile administraþiei pu-
blice locale ºi ale art. 11 din H.G. nr.
56/29.01.2009 de aprobare a Nor-
melor metodologice de aplicare a
O.U.G. nr. 162/2008.

Angajarea ºi efectuarea cheltu-
ielilor pentru Serviciul cabinete me-
dicale ºcolare ºi universitare, ºi Ser-
viciul cabinete stomatologice ºcolare
se aprobã de directorul Direcþiei de
Asistenþã Socialã organizatã ca servi-
ciu public în subordinea Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca,
numai cu viza prealabilã de control
financiar – preventiv, conform legii.

VII. SSistemul dde rrelaþii aal ccom-
partimentului dde mmuncã:

Serviciul cabinete medicale ºco-
lare ºi universitare ºi Serviciul cabi-
nete stomatologice ºcolare sunt sub-
ordonate directorului executiv ad-
junct al Direcþiei de Asistenþã Socialã
organizatã ca serviciu public în sub-
ordinea Consiliului local al munici-
piului Cluj-Napoca ºi colaboreazã cu
toate compartimentele de specialitate
din cadrul DAS.

Personalul de specialitate (me-
dici, cadre medii sanitare) colaborea-
zã cu Direcþia de Sãnãtate Publicã a
judeþului Cluj, cu Colegiul medicilor
ºi Colegiul asistenþilor medicali.

Prevederile prezentului regula-
ment se completeazã, de drept, cu
prevederile actelor normative în
vigoare, în domeniu, ºi completeazã
ROF al Direcþiei de Asistenþã Socialã
organizatã ca serviciu public în sub-
ordinea Consiliului local al munici-
piului Cluj-Napoca.

Anexa 2 
la Hotãrârea 
nr. 361/2009

Stat de funcþii
al Serviciului cabinete medicale

ºcolare ºi universitare ºi al Ser-
viciului cabinete stomatologice
ºcolare (vezi tabel)



Art.1 Se aprobã indicatorii tehni-
co-economici pentru obiectivul de
investiþii ”Reconversie funcþionalã a
imobilului din str.Taberei“, conform
anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor hotãrârii se încredinþeazã
Direcþia tehnicã ºi Direcþia eco-
nomicã.
Hotãrârea aa ffost aadoptatã ccu 118 vvoturi

Anexã la Hotãrârea nr.391/2009
Caracteristicile principale ºi indica-
torii tehnico-economici ai obiec-
tivului de investiþii “Reconversie
funcþionalã a imobilului din
str.Taberei“

TITULAR: Municipiul Cluj-
Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-
Napoca

AMPLASAMENT: str. Taberei,
municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO -
ECONOMICI: Valoarea totalã a
investiþiei conform devizului general,
în preþuri august 2009, este: 3.522.580
lei (fãrã T.V.A.), din care C+M
2.703.500 lei (fãrã TVA).

Proiect: Se vor realiza 30 aparta-
mente cu o camerã ºi dependinþe, cu
funcþionalitate optimã. Fiecare nivel
cuprinde câte 5-6 camere cu suprafaþe
utile cuprinse între 37,21 mp ºi 41,90
mp.

Regim de înãlþime propus: S
(parþial) +P+4E+Mansardã

Clãdirile sunt situate în zona seis-
micã F, coeficientul seismic: Ks=0,08

Clasa de importanþã: C
Durata de realizare a investiþiei: 10

luni
Finanþarea investiþiei: bugetul

local.

Art.1 Se aprobã indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiþii
“Reconversie funcþionalã a imobilului din
str.Cojocnei“, conform anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

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

Hotãrârea aa ffost aadoptatã ccu 118 vvoturi

Anexã la Hotãrârea nr. 392/2009 Ca-
racteristicile principale ºi indicatorii tehni-
co-economici ai obiectivului de investiþii
“Reconversie funcþionalã a imobilului din
str.Cojocnei“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca
BENEFICIAR: Municipiul Cluj-

Napoca
AMPLASAMENT: str. Cojocnei, nr. 97,

municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECO-
NOMICI:

Valoarea totalã a investiþiei conform
devizului general, în preþuri august 2009, este:
4.101.280 lei (fãrã T.V.A.), din care C+M
3.155.400 lei (fãrã TVA).

Proiect: se vor realiza 36 apartamente cu
o camerã ºi dependinþe, cu funcþionalitate
optimã.

Regim de înãlþime propus: S(parþial)
+P+4E+Mansardã

Clãdirile sunt situate în zona seismicã F,
coeficientul seismic: Ks=0,08

Clasa de importanþã: C
Durata de realizare a investiþiei: 10 luni
Finanþarea investiþiei: bugetul local.

Art.1 Se aprobã indicatorii tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiþii
”Inlocuirea sau completarea sistemelor clasice
de producere a energiei termice pentru
încãlzire ºi apã caldã de consum cu sisteme
alternative ce utilizeazã resurse regenerabile în
vederea eficientizãrii sistemului centralizat de
producere ºi distribuþie a energiei termice la
centralele termice de cvartal din municipiul
Cluj Napoca”, conform anexelor nr. 1 ºi 2
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a preve-
derilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã ccu 223 vvoturi

ANEXA 1 Caracteristicile 
principale ºi indicatorii 
tehnico-economici ai obiectivului
de investiþii

Studiu de fezabilitate are în vedere mo-
dernizarea ºi eficientizarea centralelor termice
de cvartal având în vedere posibilitãþile de uti-
lizare a resurselor regenerabile cu precãdere
energia solarã, utilizându-se spaþiul disponibil
al planºelor centralelor termice în vederea uti-
lizãrii resurselor regenerabile cu precãdere
energia solarã, utilizându-se spaþiul disponibil
al planºelor centralelor termice în vederea
instalãrii panourilor solare.

În cadrul studiului de fezabilitate a fost
analizat un numãr de 51 de centrale termice
de cvartal. Pentru fiecare dintre acestea s-au
analizat 3 scenarii privind introducerea
tehnologiilor bazate pe surse regenerabile de
producere a energiei termice/electrice (sis-
teme fotovoltaice ºi captatoare solare plane,
captatoare solare cu tuburi cu vid), ºi
tehnologii de înaltã eficienþã energeticã pentru
producerea de energie termicã ºi electricã în
sistem de cogenerare.

Din analiza scenariilor tehnico-eco-
nomice pentru modalitatea de înlocuire sau
completare a sistemului de producere a
energiei termice pentru încãlzire ºi apã caldã de
consum pentru fiecare din cele 51 de centrale

termice, varianta tehnologicã cu panouri solare
plane reprezintã soluþia fezabilã cu o perioadã
de amortizare de cel mult 7 ani, pentru 14
obiective centrale termice, iar varianta tehno-
logicã cu cogenerare reprezintã soluþia fezabilã
cu o perioadã de amortizare de cel mult 10 ani,
pentru 5 obiective centrale termice.

Finanþarea investiþiei: Sursele de finanþare
pentru investiþia din prezentul studiu pot fi:

I. Finanþare prin Programul Operaþional
Sectorial “Creºterea competitivitãþii
Economice”, Axa Prioritarã 4 - Creºterea efi-
cienþei energetice ºi a securitãþii furnizãrii, în
contextul combaterii schimbãrilor climatice.

II.Fonduri structurale de coeziune 2007-
2013 Programul Operaþional Sectorial de
Mediu, Axa Prioritarã 3 – Reducerea poluãrii
ºi minimizarea efectelor schimbãrii climatice
prin reabilitarea sistemelor de încãlzire
urbanã, vizând atingerea þintelor de eficienþã
energeticã în zonele prioritare identificate.

III. Casa Verde: Programul de înlocuire
sau completare a sistemelor clasice de încãlzire
cu sisteme care utilizeazã energia solarã, ener-
gia geotermalã, energia eolianã sau alte sisteme
care conduc la îmbunãtãþirea calitãþii aerului,
apei ºi solului.

IV. Bugetul local, surse proprii ºi alte
surse conform prevederilor legale.

Anexa 2, Indicatorii tehnico-economici
conform devizului general întocmit de SC
ICPE SA Bucureºti

Valoarea estimatã a investiþiei panouri
solare este de 5.426.196 lei (fãrã T.V.A.), din
care C+M 1.750.165 lei (fãrã T.V.A.)

Valoare estimatã a investiþiei cogenerare
este de 5.462.180 lei (fãrã T.V.A.), din care
C+M 1.744.955 lei (fãrã T.V.A.)

Art.1. Se aprobã proiectul ”înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de producere a
energiei termice pentru încãlzire ºi apã caldã de
consum cu sisteme alternative ce utilizeazã resurse
regenerabile în vederea eficientizãrii sistemului
centralizat de producere ºi distribuþie a energiei ter-
mice la centralele termice de cvartal din munici-
piul Cluj Napoca” pentru atragerea de fonduri
nerambursabile din programul “Înlocuire sau
completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sis-
teme care utilizeazã energie solarã, energie geoter-
malã ºi energie eolianã ori alte sisteme care conduc
la îmbunãtãþirea calitãþii aerului, apei ºi solului.”

Art.2. Se aprobã bugetul proiectului în va-
loare totalã de 6.457.173,24 lei, din care
3.874.303,94 lei reprezintã suma solicitatã ºi
2.582.869,30 lei reprezintã co-finanþarea.
Proiectul va fi depus de Municipiul Cluj-
Napoca, în calitate de solicitant, pentru progra-
mul “Înlocuire sau completare a sistemelor cla-
sice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã
energie solarã, energie geotermalã ºi energie
eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbu-
nãtãþirea calitãþii aerului, apei ºi solului”.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor ho-
tãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã ºi
Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã ccu 223 vvoturi
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privind aprobarea indicato-
rilor tehnico - economici la
obiectivul de investitii
“Reconversie funcþionalã a
imobilului din str.Taberei“

HOTÃRÂREA 
nr. 391/2009

privind aprobarea indicato-
rilor tehnico-economici la
obiectivul de investiþii
“Reconversie funcþionalã a
imobilului din str. Cojocnei”

HOTÃRÂREA 
nr. 392/2009

privind aprobarea indicato-
rilor tehnico-economici la
obiectivul de investiþii
”înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de pro-
ducere a energiei termice
pentru încãlzire ºi apã caldã
de consum cu sisteme alter-
native ce utilizeazã resurse
regenerabile în vederea efi-
cientizãrii sistemului cen-
tralizat de producere ºi dis-
tribuþie a energiei termice la
centralele termice de cvartal
din municipiul Cluj Napoca”

HOTÃRÂREA 
nr. 393/2009

privind aprobarea proiectului
”înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de produc-
ere a energiei termice pen-
tru încãlzire ºi apã caldã de
consum cu sisteme alterna-
tive ce utilizeazã resurse
regenerabile în vederea efi-
cientizãrii sistemului centra-
lizat de producere ºi dis-
tribuþie a energiei termice la
centralele termice de cvartal
din municipiul Cluj Napoca”

HOTÃRÂREA 
nr. 394/2009
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44 maºini trecute în proprietatea 
statului scoase la vânzare

Primãria Cluj-Napoca a scos la licitaþie publicã cu strigare, în data
de 05.10.2009 ora 0900 la sediul de pe str. Moþilor nr.3, etaj I, Sala Mare
de sedinþe, bunuri constând în obiecte cuprinse în tabelul anexã.

Toþi cei care contestã ºi pretind vreun drept asupra bunurilor din
tabel, sunt rugaþi sã se adreseze telefonic ºi în scris Direcþiei Poliþiei
Comunitare, înainte de data de 02.10.2009.

Obiectele din tabelul anexã sunt depozitate în Cluj-Napoca, pe
strada Nãdãºel nr. 4A ºi Meºterul Manole f.n, putând fi vizionate în

intervalul 25.09 - 02.10.2009 orele 08:00 -15:00. În vederea participãrii
la licitaþie, cei interesaþi trebuie sã prezinte în ziua licitaþiei, dovada plãþii
garanþiei de participare de 10% din preþul de pornire, iar pentru cele
care au preþ/kg, taxa este de 50 lei/buc, eliberatã de caseria Primãriei, str.
Moþilor nr. 7, ºi totodatã certificate fiscale constatatoare privind plata
obligaþiilor cãtre Bugetul consolidat de stat ºi Direcþia de Taxe ºi
Impozite locale.

Relaþii suplimentare la telefon 0264.596030 interior 4800 (Direcþia
Poliþia Comunitarã), 4700 (Serviciul Administrativ) sau 4432
(Serviciul Tehnic).

ANEXA 1 lista obiectelor scoase la vânzare, depozitate pe strada
Nãdãºel nr. 4A, constând în vehicule abandonate sau fãrã stãpân tre-
cute în proprietatea statului (TABEL 11)

ANEXA 2 starea tehnicã a vehiculelor ºi a altor obiecte abando-
nate, depozitate pe strada Meºterul Manole f.n (UVD = unitate de va-
lorificare a deºeurilor) (TABEL 22)

ANEXA 3 propuneri de valorificare a vehiculelor abandonate sau
fãrã stâpân trecute în proprietatea statului, depozitate pe strada Nãdãºel
nr. 4A (UVD = unitate de valorificare a deºeurilor) (TABEL 33)

Primarul Municipiului Cluj-Napoca, 
Examinând referatul nr. 183650/ 48/

16.09.2009 al Direcþiei Poliþia Comuni-
tarã, prin care se propune trecerea în
proprietatea statului a autovehiculelor
abandonate ºi fãrã stãpân de pe raza
municipiului Cluj-Napoca;

Vãzând ºi avizul Serviciului Juridic
Contencios,

Reþinând prevederile Legii nr.
421/2002 privind regimul juridic al
vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate pe

terenuri aparþinând domeniului public
sau privat al statului ori al unitãþilor
administrativ-teritoriale, modificatã prin
Legea nr. 306/2006, art. 8 ºi art. 10 alin.1
ºi alin. 2. 

În temeiul art. 63 ºi 68 al Legii nr.
215/2001, a administraþiei publice locale,
republicatã;

DISPUNE:
Art.1 Se trec în proprietatea statului

urmãtoarele autovehicule: (TABEL 55)

Art.2 Dispoziþia privind trecerea în pro-
prietatea statului va fi publicatã într-un ziar
local ºi va fi afiºata la Centrul de Informare
pentru Cetãþeni, str. Moþilor nr. 7.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor dis-
poziþiei se încredinþeazã Comisia de exper-
tizã tehnicã a obiectelor abandonate ºi ridi-
cate de pe domeniul public sau privat al
statului, de pe raza municipiului Cluj-
Napoca.

Nr. 4324 din 21.09.2009
PRIMAR, SORIN APOSTU

DISPOZIÞIA nr. 4324
PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA STATULUI A AUTOVEHICULELOR ABANDONATE 
ªI FÃRÃ STÃPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Primarul Municipiului Cluj-Napoca, 
Examinând referatul nr.

169935/48/25.08.2009 al Direcþiei Poliþia
Comunitarã, prin care se propune
declararea vehiculelor ca fiind abandonate
pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Vãzând ºi avizul Serviciului Juridic
Contencios,

Reþinând prevederile Legii nr. 421/2002
privind regimul juridic al vehiculelor fãrã
stãpân sau abandonate pe terenuri
aparþinând domeniului public sau privat al

statului ori al unitãþilor administrativ-teri-
toriale, modificatã prin Legea nr. 306/2006,
art. 4 alin.2. 

În temeiul art. 63 ºi 68 al Legii nr.
215/2001, a administraþiei publice locale,
republicatã;

DISPUNE:
Art.1 Se declarã urmãtoarele autove-

hicule ca fiind abandonate: (TABEL 44)
Art.2 Lista cuprinzând autovehiculele

abandonate va fi publicatã într-un ziar local

ºi va fi afisatã la Centrul de Informare pen-
tru Cetãþeni, str. Moþilor nr. 7.

Art.3 Preluarea ºi depozitarea vehiculelor
fãrã stãpân ridicate de pe domeniul public se
va face prin grija Direcþiei Tehnice.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor dis-
poziþiei se încredinþeazã Direcþia Poliþia
Comunitarã, Direcþia Comunicare ºi
Relaþii Publice – Biroul mass-media ºi
Direcþia Tehnicã.

Nr. 4323 din 21.09.2009
PRIMAR, SORIN APOSTU

DISPOZIÞIA nr. 4323
PRIVIND DECLARAREA VEHICULELOR ABANDONATE DE PE RAZA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

(TABEL 44)

(TABEL 55)

Restituirea vehiculului cãtre proprietar sau deþinãtorul legal se
face în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 modi-

ficatã de legea nr. 309/2006,  privind regimul juridic al vehiculelor
fãrã stãpân sau abandonate pe terenuri aparþinând domeniului pub-
lic sau privat al statului, art. 7, 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.

(TABEL 11)

(TABEL 22)

(TABEL 33)

foto arhivã



CClluujjuull ssttuuddeennþþiieeii mmeellee
(...) Prima întâlnire cu Clujul

am avut-o în vara anului 1956, când
am venit sã mã înscriu la Facultate.
Dupã ce fãcusem doi ani de studii la
Oradea, printr-o purã întâmplare
(tatãl meu, care îl cunoºtea pe preo-
tul Bursaºiu din Vadul Criºului, s-a
dus în septembrie 1955 ºi m-a
înscris la acest liceu), am terminat
ultima clasã la Liceul din Vadul
Criºului, unde fiii de preoþi erau
mai puþin „la vedere” decât la
Oradea. Am ajuns aici împreunã cu
alþi vreo zece colegi ce plecaserãm
de la Oradea cu gândul sã ne croim
drum spre ºcoli mai înalte (între
aceºtia aflându-se ºi prietenul meu,
universitarul de mai târziu, Aurel
Curtui). Dupã susþinerea examenu-
lui de Bacalaureat ºi participarea la o
excursie cu ºcoala prin þarã (pe ruta
S u c e a v a - M ã r ã º e º t i - B u c u r e º t i -
Feteºti-Constanþa-Bucureºti-Vadul
Criºului), excursie în care nu am
poposit la Cluj, am plecat împreunã
cu un grup de colegi sã ne înscriem
la Facultate. Dimineaþa ne-a
întâmpinat clãdirea impunãtoare a
gãrii din CLUJ, de unde, pe jos, am
luat-o spre centrul oraºului. Strada
Horia ni s-a pãrut insignifiantã ºi
meschinã, stradã cu case mici, de
târg ardelean, cãci abia mai târziu, în
anii studenþiei mele, artera aceasta a
fost modernizatã. Abia ajunºi la ca-
tedrala Sf. Mihail ºi la statuia Matei
Rex, am cãpãtat sentimentul cã ne
aflãm într-un oraº cu adevãrat mare,
impresionant ºi prin arhitectonica
caselor ºi aglomeraþia de zi a ora-
ºului. Am depus actele la secretaria-
tul Facultãþii ºi am completat fiºa cu
datele personale, dar înscrierea nu
avea valabilitate fãrã examenul me-
dical care consta dintr-o probã de
sânge ºi un examen pulmonar.

Rezultatele pentru acestea, dupã ce
am stat la douã cozi infernale,
urmau sã ne fie date abia a doua zi,
ori noi nu aveam bani de hotel ºi
nici nu aveam cunoºtinþe la Cluj ca
sã ne poatã caza peste noapte. Ideea
salvatoare a unuia dintre noi a fost
aceea sã îl cãutãm pe fostul nostru
director, profesorul de românã
Achidim ªoldea, care se mutase de
la Oradea la Cluj ºi despre care
ºtiam cã devenise directorul unei
ºcoli de construcþii aflate pe strada
Pasteur. Ne-am deplasat cu toþii
acolo ºi careva dintre noi a reuºit sã
obþinã acceptul directorului nostru
de a mânea peste noapte într-unul
din dormitoarele internatului pe
care ºcoala le avea în clãdire, dar fãrã
nici urmã de pãturi sau cearceafuri.
Ne-am trezit astfel cei vreo zece-

doisprezece „fecioraºi” cã urma sã
petrecem o întreagã noapte doar pe
niºte saltele umplute cu paie, din
niºte paturi suprapuse, acoperind-ne
cel mult cu vreo cãmaºã sau cu un
prosop ce-l aveam la noi. Drept care

am povestit ºi am spus bancuri pânã
la 2 dimineaþa, lãsând ºi becul
aprins, în ideea cã ni se va pãrea mai
cald. Noroc cã a fost o noapte caldã
de varã ºi nu ne-a fost prea frig. A
fost însã cea dintâi noapte petrecutã

de mine în oraºul de care urmau sã
mã lege atâtea amintiri. (...)

O datã devenit student, am
cunoscut Clujul sub multiplele lui
aspecte: Clujul universitar, compus
din profesori ºi colegii noºtri mai
mari; Clujul Operei ºi al Teatrului,
instituþii admirabile, cu spectacole
de înaltã clasã la care eram prezent
aproape sãptãmânal; Clujul Casei de
Culturã, cu programe de muzicã
uºoarã, concursuri, recitãri, texte de
brigadã, dansuri populare ºi ansam-
blul „Mãrþiºorul”, cu programe de
calitate, care ne stimulau ºi pentru
faptul cã mergeam sã ne susþinem
colegii; Clujul Filarmonicii, cu ex-
cepþionale concerte conduse de An-
tonin Ciolan; Clujul cinemato-
grafelor, unde rulau filme dintre
cele mai bune, iar eu eram un împã-
timit al cinematografului, cãci sãp-
tãmânal vedeam trei-patru filme,
uneori plecând chiar de la cursuri;
Clujul petrecerilor studenþeºti, cu
balurile sãptãmânale din Foyer, de la
cãminul de fete, de la Agronomie
etc. (unii dintre colegi frecventau
chiar cluburile muncitoreºti de la
„Metalul”, „Lemnul” etc. cu poveºti
extraordinare de care ne distram o
sãptãmânã întreagã) etc. (...) În tim-
pul studenþiei mele am trãit câteva
evenimente remarcabile: ºedinþa de
unificare a celor douã universitãþi,
„Babeº” ºi „Bolyai”, ºedinþã la care a
participat Ceauºescu în persoanã,
criticându-l chiar ºi pe Daicoviciu; o
ºedinþã de excludere ºi „judecare” a
prof. Stegãroiu de la Drept pentru
acte contrare „moralei proletare”;
douã ºedinþe de excludere din UTC
a douã colege pocãite de la Filologie;
serbarea Unirii Principatelor din 24
ian. 1959, când am putut cânta pen-
tru prima oarã Hora Unirii, jucând,
în stradã, într-o nemaivãzutã
dezlãnþuire de entuziasm tineresc,
pânã noaptea târziu, când organele
de miliþie ne-au pus pe fugã, din
Piaþa Libertãþii; participarea la spec-
tacolul ansamblului „Ciocârlia” din
Capitalã, dat în Sala Mare a Casei
Universitarilor, soldat cu o manifes-
taþie extraordinarã de simpatie, când
prezentatoarea spectacolului a fost
dusã pe braþele noastre pânã la statu-
ia Matei Corvin etc. Dacã la aceste
nebuneºti întâmplãri mai adaug
extraordinarele recitãri ale lui
Adrian Dohotaru, Eugen Onu, Ma-
ria Vodã sau Rodica Vulpe, teatrul
studenþesc al lui Laurenþiu Hodo-
rog, munca pentru cercurile stu-
denþeºti (aici a citit Gh. Grigurcu un
referat de trei ºedinþe!), cenaclurile
de poezie cu Marcel Mureºeanu,
Mircea Braga, Constantin Cubleºan
etc., încercãrile de colaborare la
reviste ºi ziare ar fi de ajuns. În
orice caz, studenþia noastrã
a avut mult mai mult
farmec decât cea de
azi.
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Clujul din cuvinte
MIRCEA POPA

Oraºul meu
În vitrinele cerului
Oraºul se oglindeºte simfonic:
Lupoaica ºi puii,
Sfântul Gheorghe de pe soclu,
Cei trei corifei
cu ochiul neadormit al lui Maior privind
Istoria pentru începutul românilor în Dachia.
Aici în Cluj,
Bastionul Croitorilor se întretaie cu
Bastionul cuvintelor,
cu Universitatea ca un stup în roire
spre lancea de oþel a lui Iancu,
Crãiºorul care a învãþat carte aici,
deprinzând cu Papiu Ilarian legislaþia neamurilor.
Aici în Cluj e ºi Matia, regele român, 
prin ironia istoriei,
„Cel mai mare rege al ungurilor”.
Aici stã falnic pe cal,
înconjurat de steagurile neamului sãu,
niciodatã învins
decât de acestea.
Cãminul Avram Iancu
strãjuie mândru
lângã hotel Biasini
ºi cimitirul oraºului
ºtiind cã nu va mai putea fi 
o altã Dermatã.
Strada Bisericii Ortodoxe
e strada românilor
extra-muros,
Dar ºi strada unde îºi citea Blaga poeziile
ºi doamna Mureºanu îi cânta din lirã.
Peste tot la Cluj,
din Feleac în Cetãþuie,
e o cale a moþilor
Clujul venind din timp
ca o corabie
strãpungând þeasta veacurilor,
cu crucea de pe Cetãþuie care vegheazã
sã nu se creadã cã am cãzut în somn.
Veacul stã la gâtul oraºului
Atârnat ca un clopot
al Libertãþii.
Pe aici a rãsunat glasul lui Goga
ºi Paºii Profetului au urcat
Pe strada Cipariu
acolo unde într-o cãmãruþã
ardea candela lui Agârbiceanu.
Aici ºi-a întocmit dicþionarul limbii
„ca un fagure de miere”, Sextil Puºcariu,
a intrat în peºtera Timpului
Emil Racoviþã, 
a þinut spatula în mânã Papilian,
iar timpul se naºte ºi renaºte 
din pulpa Munþilor Apuseni.
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ZONA DE COOPERARE
ECONOMICÃ 
A MÃRII NEGRE (CEMN) 

Proiectul de colaborare eco-
nomicã în regiunea Mãrii Negre a
fost lansat de Turcia, la sfârºitul anu-
lui 1990, având drept scop stabilirea
treptatã a unei zone de liber-schimb
care sã cuprindã toate þãrile riverane.
La 25.06.1992 a fost semnatã la
Istanbul, de cãtre ºefii de stat din 11
þãri (Albania, Armenia, Azerbaidjan,
Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova,
Federaþia Rusã, România, Ucraina ºi
Turcia) o «Declaraþie la nivel înalt
privind cooperarea economicã a
Mãrii Negre» care cuprinde un
ansamblu de principii, obiective,
domenii precum ºi un cadru insti-
tuþional minim pentru cooperarea
statelor din zona Mãrii Negre. Din
februarie 1993, CEMN a cãpãtat ºi o
dimensiune parlamentarã, prin înfi-
inþarea Adunãrii Parlamentare a
CEMN. În martie 1993 a fost sem-
natã o Convenþie de colaborare cul-
turalã, iar în ianuarie 1994 a devenit
organizaþie sub-regionalã, odatã cu
înfiinþarea unui Secretariat inter-

naþional permanent cu sediul la
Istanbul, schimbându-ºi ºi numele în
« Organizaþia de Cooperare Econo-
micã a Mãrii Negre » (OCEMN).
Organizaþia dispune ºi de o « Bancã de
Comerþ ºi Dezvoltare a OCEMN ». 

ZONA DE LIBER-SCHIMB 

Prin aceasta înþelegem un grup
de douã sau mai multe teritorii
vamale între care taxele vamale ºi
alte obstacole în calea schimburilor
comerciale au fost suprimate. Þãrile
aparþinând unei zone de liber-
schimb îºi pãstreazã însã competen-
þele ºi drepturile vamale naþionale
vis-à-vis de statele terþe. Cele mai
cunoscute exemple de zone de liber-
schimb sunt AELS (în limba en-
glezã: EFTA – European Free Trade
Association) – în Europa de Vest (a
se vedea «Asociaþia Europeanã a
Liberului Schimb»), NAFTA (North
American Free Trade Agreement) –
care reuneºte SUA, Canada ºi
Mexic, ºi CEFTA (Central Euro-
pean Free Trade Association) în Eu-
ropa Centralã (din care face parte ºi
România).

www.primariaclujnapoca.ro

Primãria Cluj-Napoca, 
Direcþia Judeþeanã 
pentru Sport ºi Direcþia
Judeþeanã pentru Tineret 
au organizat în cursul lunii 
septembrie, în cadrul 
festivitãþilor U fest, prima
ediþie a Turneului de Baschet
al Oraºelor Infrãþite „old
boys&girls”, la care au 
participat echipe de baschet 
amatori din oraºele 
Pécs-Ungaria ºi Namur-Belgia.
Turneul a fost câºtigat de
echipa belgianã, urmatã de
echipele U90 Cluj-Napoca,
Pecs ºi Phoenix Cluj-Napoca.

„Old boys&girls”

Creat în anul 2002 de cãtre
canalul de televiziune ARTE ºi

de La Ferme du Buisson - Scena
Naþionalã Marne la Valée din
Franþa, proiectul TEMPS D’IM-
AGES, festival de teatru, dans ºi
imagine foto/video, s-a dezvoltat la
nivel european, desfãºurându-se
acum în zece þãri: Belgia, Estonia,
Franþa, Germania, Italia,
Portugalia, Polonia, România,
Ungaria ºi Turcia. 

TEMPS D’IMAGES este un proiect
european interdisciplinar care iºi prop-
une sã creeze punþi de comunicare între
artiºti din zona artelor spectacolului ºi a
artelor vizuale, în scopul creãrii de noi
forme artistice. Accentul cade pe relaþia
dialecticã dintre scenã ºi imaginea filmatã,
dintre personajele reale ºi imaginile
proiectate. Caracteristica spectacolelor
din TEMPS D’IMAGES constã în încer-
carea de a aduce un echilibru între acum
ºi atunci, între viu ºi „înregistrat”,
folosind imaginea video sau multimedia
ca un element dramaturgic esenþial în
artele spectacolului.

Pentru România, proiectul TEMPS
D’IMAGES înseamnã dezvoltarea ºi
susþinerea unui gen de spectacol care
aduce împreunã artiºti din ºi cu orizon-
turi artistice diferite, respectiv teatru,
dans ºi imagine. 

Acest proiect îºi doreºte sã contribuie
la dezvoltarea vieþii culturale clujene ºi sã
susþinã descentralizarea evenimentelor
culturale. TEMPS D’IMAGES va înscrie
Clujul pe harta festivalurilor interdisci-
plinare europene ºi va susþine o ofertã
culturalã în dezvoltare în spaþiul cultural
românesc. 

Aflat la cea de-a doua ediþie în Ro-
mânia, ºi prima la Cluj-Napoca, în pe-
rioada 9-15 noiembrie, TEMPS D’IM-
AGES propune publicului clujean 6
spectacole, douã de teatru/video/ multi-
media ºi patru de dans contempo-
ran/video/multimedia. 

Compania germanã Mouvoir, per-
formerul elveþian de origine olandezã Yan
Duyvendak, compania italianã Muta
Imago, artista slovenã Maya Delak, com-
pania elveþianã Fabienne Berger sau artis-
tul norvegian Alan Oyen vor performa în
locaþii ca Teatrul Naþional, Teatrul Ma-
ghiar ºi Casa Tranzit.

Festivalul va avea o importantã com-
ponentã francofonã reprezentatã prin
Compania Haut et Court cu proiectul B

A R D O, camera ficþionalã, prin regi-
zorul Cyril Teste (Compania MxM) care
va susþine un workshop cu studenþii
Universitãþii de Artã ºi Design Cluj-
Napoca ºi ai Facultãþii de Teatru ºi
Televiziune Cluj-Napoca si proiecþiile de
filme din arhiva canalului Tv ARTE.

Creaþiile companiei Haut et Court se
înscriu pe linia unui teatru «extra-ordi-
nar», invitând ficþiunea în cotidian.
Prezentând un interes particular pentru
percepþia subiectivã a individului în faþa
lumii, Haut et Court creeazã forme
teatrale care proiecteazã spectatorul în
centrul unei viziuni anticipate a societãþii,
într-o cãlãtorie în mijlocul angoaselor ºi
utopiilor umanitãþii. 

Inspirându-se dintr-un loc real, de
aceastã datã Hotelul Continental din
Cluj, din atmosfera care se detaºeazã din
acel loc ºi detaliile sale, compania Haut et
Court creeazã o camera a B A R D O –
ului sub forma unei instalaþii teatrale,
sonore ºi interactive. Publicul va fi invitat
timp de trei dupã-amieze, între 11-13
noiembrie, sã exploreze acest spaþiu.

Workshopul realizat de regizorul Cyril
Teste ºi videastul Patrick Lafont permite
studenþilor explorarea a diverse metode de
abordare a lucrului cu camera, în primul
rând familiarizarea cu aceasta. Este vorba
de a crea o metodã de lucru cu actorii
înainte ca ei sã poatã transforma puþin câte
puþin aceastã unealtã în instrument.

Unul din obiectivele acestui proiect
este de a pune în valoare artiºti din Cluj
într-un festival internaþional. Compo-
nenta localã este prezentã prin spectacolul
Chemarea lui Matei în regia Andreei
Iacob ºi Mostre, proiect realizat de AltArt.

Organizatorii ºi-au propus sã folo-

seascã pentru desfãºurarea evenimentelor
din raþiuni utilitare dar ºi conceptuale,
spaþii neconvenþionale. Astfel în studio-
ul de la Fabrica de Pensule se vor des-
fãºura laboratoare de cercetare, proiecþii
de filme din arhiva canalului Tv ARTE ºi
un performance audio-video semnat
Makunouchi Bento ºi Vali Chinciºan.
Recent renovat ºi ofertant, spaþiul de la
Bastionul Croitorilor va gãzdui o expoz-
iþie video cu lucrãri ale absolvenþilor 2009
din centrele universitare din þarã.

Artiºtii vizuali ºi coregrafii români
vor avea posibilitatea de a lucra timp de
10 zile împreunã, urmând ca la finalul
acestei perioade sã prezinte publicului o
formã artisticã mixând imagine ºi specta-
col « viu ». Printre artiºtii români invitaþi
se numãrã ºi bine-cunoscutul artist vizual
Ciprian Mureºan din Cluj, participant la
Bienala de la Veneþia în acest an. 

Parteneri: Televiziunea ARTE, Tea-
trul Naþional din Cluj, Teatrul Maghiar
de Stat, Casa Tranzit, Facultatea de Teatru
ºi Televiziune, Facultatea de Artã ºi

Design, Primãria Cluj-Napoca ºi Cen-
trul de Informare Turisticã.

Finanþatori: Programul Cultura
2007-2013, Ministerul Culturii, Cultelor
ºi Patrimoniului, Centrul Cultural Fran-
cez, Centrul Cultural German, UNI-
TER, Administraþia Fondului Cultural
Naþional.

Mai multe detalii despre festival se
pot gãsi la www.artlink.org.ro.

Festivalul TEMPS D’IMAGES
teatru, dans si video
Festivalul TEMPS D’IMAGES
teatru, dans si video
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