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CURÃÞENIA LA BORDURÃ

Primãria municipiului 
Cluj-Napoca iniþiazã o com-
petiþie dedicatã tinerilor clu-
jeni, cu scopul de a creºte
interesul tinerilor pentru impli-
carea în comunitate. 
Proiectul se numeºte “Primar pen-

tru o zi” ºi este dedicat elevilor clujeni.
Este vorba despre un concurs al cãrui
mare premiu va fi de a fi primar pen-
tru o zi la Cluj-Napoca. Competiþia
este structuratã pe trei categorii de
vârstã, clasele I-IV - unde va fi organi-
zat un concurs de desene, pe teme
civice, iar la categoriile V-VIII ºi IX-XII
va fi un concurs de proiecte cu tema
“Proiect pentru oraºul meu”. Tema-
ticile proiectelor realizate de cãtre elevi
pot fi în orice direcþie, de la pro-
movarea sportului, activãþilor ecologi-

ce, sau civice, pânã la proiecte de im-
plicare socialã în viaþa comunitãþii în
care trãiesc. 

Concursul se va finaliza în data
de 15 mai, prin trimiterea la primãrie
a desenelor, respectiv a proiectelor,
iar, în data de 29 mai, în Piaþa Unirii
se vor anunþa public câºtigãtorii.
Marele premiu – va fi pentru câºtigã-
tor sã petreacã o zi lângã primar ºi se
aibã ocazia sã vadã pe propria piele
cum este sã conduci un oraº precum
cel în care trãim. “Deºi ziua respec-
tivã va fi 1 Iunie, vã asigur cã nu va fi
o joacã de copii, ci o zi plinã de pri-
mar al Clujului” a declarat primarul
Sorin Apostu, care a explicat cã
proiectul câºtigãtorului va fi asumat
de Primãrie ºi implementat în reali-
tate. 

CONCURS PENTRU ELEVII CLUJENI: FII PRIMAR PENTRU O ZI

Acþiunea de curãþare la bordurã
a strãzilor include ºi în acest an 22
de strãzi. Pe fiecare dintre acestea
sunt amplasate indicatoare de aver-
tizare a deþinãtorilor de autovehicu-
le, pentru mutarea acestora în inter-
valul stabilit în vederea efectuãrii lu-
crãrilor de salubrizare stradalã. 

Curãþarea la bordurã se face
sãptãmânal, o datã pe sãptãmânã,
dupã programul stabilit de comun
acord. Activitãþile realizate sunt de

curaþat manual rigole, mãturat ma-
nual ºi mecanizat ºi spãlat din furtun. 

Pentru buna desfãºurare a aces-
tei activitãþi, participã din partea
Primãriei reprezentanþi ai Direcþiei
Poliþiei Comunitare ºi Direcþiei Teh-
nice. Astfel, dacã riveranii ºi-au par-
cat totuºi maºina pe marginea trotua-
rului, în ciuda avertizãrii, se proce-
deazã la ridicarea acesteia, cu ma-
ºina de ridicãri ºi mutarea ei pânã la
finalizarea curaþeniei.

Serviciul Inspecþie Comercialã
din cadrul Direcþiei Poliþia Comu-
nitarã a municipiului Cluj-Napoca a
efectuat verificãri zilnice privind res-
pectarea prevederilor HCL 189/ 2006,
modificat prin HCL 540/ 2008 prin
care se interzice tranzitarea munici-
piului Cluj-Napoca cu autovehicule
de mare tonaj. 

În urma acestor verificãri în
perioada 4 ianuarie – 2 februarie au
fost încheiate 39 de procese-verbale
de constatare a contravenþiei pentru
efectuarea aprovizionãrii cu marfã,
fãrã sã deþinã autorizaþii de liber acces
eliberate de cãtre Primãria munici-
piului Cluj-Napoca – serviciul Sigu-
ranþa circulaþiei ºi nerespectarea pre-
vederilor legale privind oprirea auto-
vehiculelor în vederea aprovizionãrii. 

Valoarea amenzilor aplicate de
15.600 de lei, prin procesele-verbale
dispunându-se intrarea în legalitate.
Controalele vor continua ºi în pe-
rioada urmãtoare.    

AMENZI DE 15.600 
DE LEI PENTRU TRAFIC
GREU NEAUTORIZAT 
PE DOMENIUL PUBLIC
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Dr. George Nicu Ionescu, 
Cetãþean de Onoare

Primarul Sorin Apostu a oficiat
ceremonia de acordare a Titlului de
Cetãþean de Onoare al Municipiului
Cluj-Napoca domnului George Nicu
Ionescu, medic ºi dascãl, unanim

resunoscut ca membru marcant al
ºcolii medicale clujene.

George Nicu Ionescu  a fost ºef al
Clinicii de Chirurgie în perioada
1978-1993 ºi Rector al UMF în

perioada 1984-1990, precum ºi mem-
bru al unor societãþi de chirurgie din
strãinãtate: Societatea Internaþionalã
de Chirurgie, Asociaþia Francezã de
Chirurgie, Societatea Europeanã de
Chirurgie Oncologicã, Societatea
Europeanã de Chirurgie Experimen-
talã.

Renumitul chirurg si profesor 
s-a nãscut la 20 mai 1928, la
Râmnicu-Sãrat, în judeþul Buzãu. A
absolvit Facultatea de Medicinã
Generalã din Cluj (1948-1954),
funcþionând ca medic primar în cir-
cumscripþia medicalã Avram Iancu
din judeþul Alba (1954-1955). A par-
curs toate treptele didactice în cadrul
Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie, în perioada 1956-1993. 

A desfãºurat o strãlucitã carierã
de medic ºi dascãl, fiind unanim
recunoscut ca o somitate a ªcolii
medicale clujene, ilustratã cândva de
nume ca I. Haþieganu ºi Victor
Papilian.

La începutul lunii februarie, Parcul Central „Simion Bãrnuþiu” a fost
eliberat de construcþiile parazite de la intrarea din partea de est.

Istoria construcþiilor a început în 1999, odatã cu încheierea unui contract
între Regia Autonomã a Domeniului Public ºi societatea Curcubeul
Rainbow. Dacã iniþial s-a amenajat un bar cu terasã în jurul unui WC public,
pe o suprafaþã de 136 de mp, aceasta a ajuns în final la 497 de mp. 

Odatã cu expirarea contractului, în data de 15 ianuarie 2010, RADP a
notificat cã nu doreºte continuarea contractului. Societatea Curcubeul
Rainbow a desfiinþat voluntar construcþiile iar RADP a curãþat zona,
eliberând spaþiul pentru utilitate publicã.

Parcul Central „Simion Bãrnuþiu” este un monument istoric în ansam-
blul sãu ºi va fi reabilitat cu fonduri de la Comunitatea Europeanã. Valoarea
totalã a proiectului de reabilitare a parcului se ridicã la suma de 42.581.630 lei.

Parcul Central, 
fãrã construcþii parazite

Reabilitarea grupului statuar
Matei Corvin a intrat în etapa
de consolidare a soclului

Lucrãrile de reabilitare a grupului statuar Matei Corvin au intrat într-o nouã
etapã, de consolidare a soclului, pentru care e necesarã suspendarea statuii.

„Toate aceste lucrãri se realizeazã cu acordul experþilor ºi istoricilor care
oferã consultanþã de specialitate constructorului. Înainte de aceastã etapã s-au
realizat o serie de analize ºi expertize privind structura betonului din care este
realizat soclul, precum ºi situaþia infiltraþiilor de apã în structura de rezistenþã.
Concluziile acestor expertize au dus la decizia ridicãrii temporare a statuii ºi la
restaurarea componentelor grupului statuar in situ” a declarat viceprimarul
Laszlo Attila.

În data de 12 noiembrie 2008, s-a încheiat o convenþie între Municipiul
Cluj-Napoca ºi Ministerul Ungar al Educaþiei ºi Culturii, având ca scop asigu-
rarea surselor financiare pentru restaurarea monumentului. Conform
Convenþiei, MEC Ungaria participã cu 400.000 euro, iar restul va fi asigurat de
Municipiul Cluj-Napoca.

Linia 43B suplimentatã

Regia Autonomã de Transport
Urban a suplimentat numãrul curselor
pe traseul de autobuze 43B, cartierul
Grigorescu – Calea Turzii.

Suplimentarea s-a fãcut pentru zi-
lele lucrãtoare, astfel:

ora 17.20 plecare din cartierul
Grigorescu

ora 17.50 plecare de pe Calea
Turzii.

Suplimentarea liniei 43B cu o
cursã s-a fãcut ca urmare a solicitãrilor
cãlãtorilor ºi a analizei fãcute de regie.

Experienþa Primului Rãzboi Mon-
dial, prin efectele devastatoare pe care
le-a avut asupra populaþiei, a determi-
nat mãsuri speciale pentru protejarea
populaþiei civile, reglementate de
Regele Carol al II-lea prin Înaltul
Decret Regal nr. 468 din 28 februarie
1933, al Apãrãrii Pasive Contra
Atacurilor Aeriene. Acesta reprezintã
primul document scris referitor la
organizarea protecþiei civile în þara
noastrã.

Organismul creat a funcþionat atât
în timpul celui de-al doilea Rãzboi
Mondial, sub denumirea de Coman-
damentul Apãrãrii Pasive, în cadrul
Ministerului Aerului ºi Marinei, cât ºi
dupã încetarea acestuia ºi în perioada
postbelicã a „rãzboiului rece”, în cadrul
Ministerului Forþelor Armate, profund
influenþate de progresul tehnologic în

domeniul armamentului, prin dez-
voltarea armelor de nimicire în masã,
în mod deosebit al armei nucleare.

Dupã 11 septembrie 2001, strategia
ºi concepþia protecþiei populaþiei civile
s-au schimbat semnificativ, în special
datoritã creºterii ameninþãrilor deter-
minate de atacurile teroriste, prin

creºterea responsabilitãþilor tuturor
componentelor Sistemului Naþional
de Apãrare, inclusiv a Protecþiei Civile.

Specialiºtii protecþiei civile perma-
nent în slujba comunitãþii, ca element
de bazã al Sistemului Naþional de
Apãrare, generator de încredere ºi si-
guranþã.

ZIUA PROTECÞIEI CIVILE DIN ROMÂNIA - 28 FEBRUARIE

Programul de subvenþie a transpor-
tului în comun pe douã linii pentru stu-
denþii din Cluj-Napoca continuã. 

Programul se adreseazã studenþilor
posesori ai unuia din cardurile neban-
care, Studcard, Euro 26, ISIC sau
Omnipas. Noutatea constã în eliberarea,
cu titlu experimental, a abonamentelor
semestriale, pentru studenþii bugetari.

“Mãsura a fost decisã dupã discu-
þiile avute cu reprezentanþii organizaþiilor
studenþeºti pentru a reduce aglomeraþia
de la ghiºeele RATUC. Dupã primul
semestru, vom face o evaluare ºi vom
decide dacã se revine la varianta iniþialã
de abonamente lunare, sau putem
implementa varianta semestrialã” a
explicat primarul Sorin Apostu.

Pentru a beneficia de abonament
trebuie sã se prezinte la unul din birou-
rile de abonamente cu:

Carnet de student vizat pe anul
universitar 2009 – 2010;

Unul din cardurile nebancare enu-
merate;

Fotografie recentã.

Abonamente 
semestriale 
pentru studenþi
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BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PE ANUL 2010

860.046.800 LEI
Bugetul General al Municipiului
Cluj-Napoca pe anul 2010, apro-
bat de Consiliul local prin HCL ___
din 16 februarie 2010, a fost
întocmit în baza Legii nr.273 din
29 iunie 2006 privind finanþele
publice locale ºi Legii bugetului
de stat nr.11 pe anul 2010 ºi are
urmãtoarea structurã:

Prin bugetul general 2010, se asig-
urã un procent de 30,1% pentru secþi-
unea de dezvoltare a Municipiului
Cluj-Napoca, aceasta fiind în sumã de
258.805.000 lei ºi a fost repartizatã
pentru realizarea obiectivelor de
investiþii în continuare, noi, achiziþii
de bunuri ºi servicii ºi alte cheltuieli.

I. Bugetul local al municipiului
Cluj-Napoca: 705.527.000  lei;

II. Bugetul împrumuturilor
interne: 108.000.000 lei;

III. Bugetul fondurilor externe
nerambursabile: 300.000 lei;

IV. Bugetul instituþiilor publice ºi
activitãþilor finanþate integral sau
parþial din venituri proprii: 36.800.000
lei;

V. Bugetul veniturilor ºi cheltu-
ielilor evidenþiate în afara bugetului
local: 51.467.000 lei.

Transferuri între buget (se scad):
42.047.200 lei

Fundamentarea veniturilor buge-
tului general s-a realizat în baza legis-
laþiei fiscale actuale ºi a HCL nr. 509
din 15 decembrie 2009 privind sta-
bilirea impozitelor ºi taxelor locale pe
anul 2010, a sumelor primite din buge-
tul de stat din TVA pentru finanþarea
cheltuielilor descentralizate ºi a împru-
muturilor interne, realizându-se o
scãdere  faþã de bugetul anului prece-
dent cu 8%. Bugetul local s-a diminu-
at cu 9,4% fiind influenþat de scãderea
veniturilor proprii cu 10,4%. Scãderea
veniturilor proprii este influenþatã în
principal de diminuarea cotelor defal-
cate din impozitul pe venit ºi a veni-
turilor din  capital. Bugetul  veniturilor
ºi cheltuielilor în afara bugetului local
s-au diminuat cu 27 % conform
prevederilor legale.

O componentã importantã a buge-
tului din acest an o constituie fon-
durile externe nerambursabile post-
aderare ºi fonduri guvernamentale,
pentru anul 2010 fiind cuprinse fon-
duri pentru demararea acestora ºi asig-
urarea cofinanþãri (la titlul Proiecte cu
finanþare din fonduri externe neram-
bursabile postaderare, respectiv la capi-
tolele ºi subcapitolele corespunzãtoare
de cheltuieli). Pe parcursul implemen-
tãrii proiectelor respective, în funcþie
de contribuþia Comisiei Europene sau
alþi donatori externi, veniturile buge-
tului local se vor majora. 

În repartizarea veniturilor pe chel-
tuieli, s-a avut în vedere acoperirea
urmãtoarelor activitãþi:

subvenþiile pentru energia ter-
micã livratã populaþiei,

subvenþiile pentru transportul în
comun – pensionari, ºomeri,

ajutoarele sociale în numerar ºi
în naturã - reducerea cu 50% a trans-
portului în comun pentru elevii din
învãþãmântul preuniversitar de stat,
gratuitate la transportul în comun al
persoanelor cu handicap ºi a asis-
tenþilor personali, ajutoare sociale, aju-
toare de urgenþã, ajutoare pentru
încãlzirea locuinþei, sprijin financiar
pentru constituirea familiei ºi ajutoare
privind acordarea trusoului pentru
nou-nãscuþi, burse elevi.

indemnizaþii pentru persoanele
cu handicap.

I. Bugetul local al municipiului
Cluj-Napoca pe anul 2010 

Veniturile bugetului local, în sumã
de: 705.527.000 lei, sunt formate din:

1) venituri proprii: 496.006.116 lei;
2) sume defalcate din taxa pe val-

oare adãugatã pentru finanþarea cheltu-
ielilor descentralizate la nivelul
municipiului: 140.361.000 lei, din
care:

finanþarea cheltuielilor descen-
tralizate la nivelul municipiilor:
140.161.000 lei,

echilibrarea bugetelor locale:
200.000 lei.

3) retehnologizarea centralelor ter-
mice ºi electrice de termoficare:
7.040.000 lei,

4) subvenþii pentru reabilitare ter-
mica clãdiri:19.900.000 lei;

5) subvenþii pentru compensarea
creºterilor neprevizionate ale
preþurilor la combustibili: 33.385.000
lei;

6) sprijin financiar la constituirea
familiei:1.500.000 lei;

7) subvenþii pentru acordarea aju-
torului pentru încãlzirea locuinþei:
6.884 lei;

8) subventii trusou nou-nãscuþi:
540.000 lei;

9) subvenþii pentru finanþarea
sãnãtãþii: 6.488.000 lei;

10) subvenþii pentru stimularea
ocupãrii forþei de muncã: 300.000 lei.

II. Bugetul împrumuturilor inter-
ne pe anul 2010: 108.000.000 lei

Din contractul de credit nr.1189/
2006, în valoare de 150.000.000 lei, au
fost efectuate trageri pânã în prezent de
113.053.379 lei, pentru anul 2010 fiind
prevãzutã suma de 36.946.621 lei.

Diferenþa de 71.053.379 lei repre-
zintã obiective de investiþii pentru care
se va contracta un nou împrumut.

III. Bugetul fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2010, în sumã

de 300.000 lei, reprezintã veniturile ºi
cheltuielile aferente proiectelor pentru
care plãþile se fac direct din fondurile
europene.

În acest buget a fost cuprins un
proiect pe care îl deruleazã Colegiul
Naþional Pedagogic în cadrul Progra-
mului sectorial Comenius din ”Pro-
gramul Învãþare pe tot Parcursul
Vieþii”.

IV. Bugetul instituþiilor publice ºi
activitãþilor finanþate integral sau
parþial din venituri proprii pe anul
2010 în sumã de  36.800.000 lei, este
format din:

veniturile instituþiilor de învã-
þãmânt preuniversitar de stat în sumã
de 16.050.000 lei obþinute din chirii,
organizarea de cursuri de calificare,
taxe ºcolare semiinternat, organizarea
de cursuri, venituri din activitatea can-
tinelor, donaþii ºi sponsorizãri,

veniturile Casei Municipale de
Culturã în sumã de 150.000 lei ob-
þinute din activitãþi culturale,

subvenþii de la bugetul local
pentru Casa Municipalã de Culturã în
sumã de 600.000 lei care sunt în com-
pletarea veniturilor proprii,

veniturile aferente Serviciului de

Administare Parcãri în sumã de
12.000.000 lei,

transferuri de la bugetul local
pentru Serviciul de Administrare
Parcãri în sumã de 8.000.000 lei, pen-
tru construirea de parkinguri.

V. Bugetul veniturilor ºi cheltu-
ielilor evidenþiate în afara bugetului
local pe anul 2010, în sumã de
51.467.000 lei, cuprinde:

taxa de salubritate în sumã de
300.000 lei, repartizatã pe obiective de
investiþii,

sume încasate din vânzarea de
locuinþe conform Ord. nr.19/1994 în
sumã de 1.000.000 lei, repartizate pe
obiective de investiþii,

alte venituri – 43.566.000 lei
(reabilitarea termicã a clãdirilor de
locuit, donaþii ºi sponsorizãri, deru-
larea de proiecte guvernamentale –
”Centrul Social de Urgenþã” ºi
”Centrul de Consiliere pentru Copii ºi
Pãrinþi”) repartizatã pe obiective de
investiþii;

fondul de rulment în sumã de
6.601.000 lei care va fi utilizat conform
destinaþiilor stabilite în lista obiec-
tivelor de investiþii, pe Cap. 70.11
Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã.

Centrul cultural Transilvania
Salã polivalentã sport 
Obeliscuri la intrãrile în municipiu
Modernizare fântâni arteziene
Reabilitare zidul Cetãþii
Reabilitare Parcul Simion Bãrnuþiu
Modernizare cinematografe
Amenajare parcuri în municipiu
Reabilitare parc Micro II Gheorgheni
Reabilitare lacuri
Reabilitare monumente istorice
Lucrãri tehnico-edilitare la bazinul de polo
Construire creºa nr. 8 str. Meziad nr.4
Construire creºa Aleea Herculane nr.13
Reabilitare termicã clãdiri multietajate
Extindere iluminat public
Modenizare iluminat public
Lucrãri tehnico-edilitare la blocurile de locuinþe str. Taberei
Extindere centru întreþinere ºi tratare câini
Construire adãpost pentru animale capturate de pe domeniul public 

Parking suprateran str. Primãverii f.n.
Iluminat ornamental clãdiri
Construire locuinþe prin ANL - str. Sighiºoarei nr. 21
Construire locuinþe prin ANL - str. Ghimeºului f.n.
Amenajare, redimensionare piaþa publicã Grigorescu ºi Ira
Branºamente ºi racorduri ale imobilelor fond de stat 
la reþelele publice
Reconversie funcþionalã a imobilului din str. Iuliu Coroianu nr. 5
Construire locuinþe ieftine pentru tineri
Reconversie funcþionalã a imobilului din str. Taberei
Reconversie funþionalã a imobilului din str. Cojocnei
Lucrãri tehnico-edilitare la locuinþe prin ANL 
Apã-canal cartier Lomb 
Construire locuinþe pentru romi 
Parkinguri supraterane în cartierele Zorilor, Gheorgheni, 
Mãrãºti
Reactualizare PUG 
Expertizã imobile fond de stat 
Consolidare ºi reabilitare imobile fond de stat
Amenajare, modernizare puncte gospodãreºti 

Viabilizare Canalul Morii 
Camere de supraveghere ºi urmãrire trafic 
Amenajare, modernizare strãzi 
Modernizare linie de tramvai 
Modernizare, extindere, mansardare la diverse unitãþi de învãþãmânt
Sãli de sport în diverse unitãþi de învãþãmânt

Obiective cuprinse în lista de investiþii 2010

Bazinul de polo
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Consiliul local a aprobat 
prelungirea unor contracte 
de închiriere

În conformitate cu prevederile Hotãrârii nr. 595/2004 a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, Comisia mixtã de atribuire a spaþiilor cu altã desti-
naþie întrunitã în  data de  07.01.2010 ,  a avizat prelungirea unor contracte de
închiriere pentru spaþiile cu destinaþia de cabinete medicale  pânã la data de
31.12.2010, de la data expirãrii. În situaþia spaþiilor revendicate contractul se va
încheia pânã la soluþionarea revendicãrii dar nu mai  târziu de data de
31.12.2010. Contractele înceteazã de drept la restituirea spaþiului cãtre reven-
dicator.  Avizul Comisiei mixte a fost dat în baza informãrii privind situaþia
fiecãrui  spaþiu cu altã destinaþie cuprins în tabel. 

Având în vedere aspectele menþionate anterior  supunem spre  aprobare
Consiliului local un proiect de hotãrâre privind prelungirea contractelor  de
închiriere  pentru spaþiile cu destinaþia de cabinete medicale, conform anexei.
Chiria se va calcula conform HCL nr.238/2009, conform destinaþiei fiecãrui
spaþiu din tabelul urmãtor.

Lista sspaþiilor ccu ddestinaþia dde ccabinete mmedicale aale ccãror ccontracte 
de îînchiriere aau ffost pprelungite ppânã lla ddata dde 331.12.2010    

Centru municipal de Consiliere 
pentru pãrinþi ºi copii

Consiliul Local a aprobat în prima
ºedinþã din anul 2010 HCL nr 7 privind
înfiinþarea Centrului municipal de con-
siliere ºi sprijin pentru pãrinþi ºi copii,
în cadrul proiectului “Servicii comu-
nitare de prevenire a separãrii copilului
de familia sa ºi instruirea personalului
aferent”. Centrul municipal de con-
siliere ºi sprijin pentru pãrinþi ºi copii va
funcþiona în cadrul viitorului cartier
Dealul Lomb, în clãdirea ce urmeazã a
se realiza pe terenul în suprafaþã de 400
mp, din care suprafaþa construitã la sol
va fi de ~87 mp, viabilizat în baza
prevederilor Contractului-cadru nr.
55423/ 04.07.2007, încheiat între
Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca ºi S.C. IMPACT DEVELOP-

ER&CONTRACTOR S.A.. Destinaþia
clãdirii ce urmeazã a fi realizatã pentru
funcþionarea Centrului municipal de
consiliere ºi sprijin pentru pãrinþi ºi
copii va fi menþinutã pentru o perioadã
de minim 10 ani de la darea în funcþi-
une.

Prin HCL nr 7/2010 se aprobã con-
tribuþia Consiliului local al municipiu-
lui Cluj-Napoca în valoare de 13.437
euro, reprezentând un procent de
14,4% din costul total al proiectului. Se
aprobã suportarea din bugetul Muni-
cipiului Cluj-Napoca a costurilor de
întreþinere ºi reparare a clãdirilor ºi a
costurilor de funcþionare a serviciilor
rezultate, pe o perioadã de minim 5 ani
de la darea în funcþiune a acestora.

Se aprobã asigurarea accesului per-
sonalului angajat în cadrul Centrului
municipal de consiliere ºi sprijin pentru
pãrinþi ºi copii la cursurile de formare
organizate în cadrul Proiectului “Ser-
vicii comunitare de prevenire a separãrii
copilului de familia sa ºi instruirea per-
sonalului aferent” ºi  achitarea cheltu-
ielilor de transport ocazionate de parti-
ciparea la aceste cursuri.

Se împuterniceºte primarul muni-
cipiului Cluj-Napoca ºi directorul exe-
cutiv al Direcþiei de Asistenþã Socialã
pentru încheierea contractului de fi-
nanþare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotã-
rârii se încredinþeazã primarul munici-
piului Cluj-Napoca ºi Direcþia de Asis-
tenþã Socialã, organizatã ca serviciu
public în subordinea Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Scopul creerii acestui centru de
consiliere ºi sprijin pentru pãrinþi ºi
copii este un serviciu de prevenire a
separãrii copilului de familia sa, fiind
astfel instrumentul prin care autoritãþile
locale intervin în toate situaþiile de vul-
nerabilitate cu care se confruntã copiii
aflaþi în familie. Acest centru va viza
menþinerea, refacerea ºi dezvoltarea
capacitãþilor copilului ºi ale pãrinþilor
pentru depãºirea situaþiilor care ar putea
determina separarea copilului de familie
ºi, de aceea, este extrem de important ca
acest centru sã fie uºor accesibil dar ºi
dotat cu toate utilitãþile necesare de-
rulãrii unei  intervenþii la cel mai înalt
standard de calitate.

Regulamentului de taximetrie 
în Cluj-Napoca a fost modificat

Consiliu Local a aprobat prin HCL
un proiect de completare a regulamen-
tului – cadru de funcþionare a activitãþii
de taximetrie în municipiul Cluj-
Napoca. Noutãþile se referã la introduc-
erea mai multor obligaþii noi ale
taximetriºtilor autorizaþi, care vizeazã o
mai bunã desfãºurare a activitãþii.  

Astfel taximetriºtii sunt obligaþi sã
deþinã o serie de acte suplimentare
asupra lor, pentru a le prezenta la con-
trolul în trafic, care în general vizeazã
asigurarea cã atât maºina cât ºi ºoferul
garanteazã clientului siguranþã deplinã
când foloseºte taximetria în Cluj-
Napoca.      

Taximetriºtii care încalcã regula-
mentul vor fi penalizaþi atât cu amenzi,
cât ºi cu puncte de penalizare, care vor
fi monitorizate de cãtre Serviciul de
Transport Public Local, ºi pot duce pânã
la reþinerea în vederea suspendãrii sau
chiar anulãrii autorizaþiei de taxi pentru
cei care acumuleazã în timp puncte. 

Prin regulament s-au introdus o
serie de contravenþii nespecificate în
vechea reglementare, prin care, la fel, ne
asigurãm cã taximetriºtii nu mai
staþioneazã unde vor, ci numai unde
trebuie. Amenzile vor fi de la 500 la
1000 de lei pentru cei care nu respectã
norma. 

Mai sunt amenzi prevãzute pentru
cei care nu îºi întreþin maºina ºi nu asig-
urã curãþenie - de la 200  la 500 de lei. 

Cei care aruncã din maºinã, mucuri
de þigãri sau ambalaje vor fi de aseme-
nea amendaþi între 500 - 1000 de lei  

Dispeceratele au obligaþia sã ne
prezinte o situaþie la zi a membrilor,
existând ºi aici sancþiuni prevãzute între
500 ºi 1.000 de lei.   

Toate aceste clarificãri au fost elabo-
rate atât în urma sesizãrii cetãþenilor, cât
ºi în baza constatãrii Poliþiei Comuni-
tare ºi Rutiere, care la controalele de
rutinã s-au confruntat cu dificultatea de
a-i obliga pe taximetriºti sã asigure cali-
tate ridicatã a serviciilor ºi siguranþã
pentru clienþi, în lipsa unui cadru legal
foarte clar. 

Se interzice staþionarea taxiurilor în
locurile de aºteptare a clienþilor situate
în altã localitate decât localitatea de
autorizare care a emis autorizaþiile taxi
ale acestora. Taximetriºtii autorizaþi în
alte localitãþi au dreptul sã tranziteze
oraºul nostru, dar sub nici o formã nu
au voie sã ocupe standurile special ame-
najate în oraº sau sã preia comenzi din
Cluj-Napoca.

Prin compartimentele de speciali-
tate Primãria municipiului Cluj-
Napoca se va îngriji ca aceste condiþii sã
fie respectate efectuând controale peri-
odice pentru combaterea unor astfel de
practici.



Primãria municipiului Cluj-Na-
poca a luat notã de raportul Inspec-
toratului de Poliþie privind infracþiu-
nile comise pe domeniul public, în
zone în care existã montate camere de
supraveghere. 

Având în vedere faptul cã rezul-
tatele au dovedit eficienþa, cã de la
montarea acestor camere nu au fost
sãvârºite fapte cu violenþã ºi a crescut
siguranþa stradalã a cetãþenilor, repre-
zentanþii Poliþiei municipiului Cluj-
Napoca solicitã continuarea monitor-
izãrii zonei acoperite cu camere de
supraveghere ºi analizã lunarã a rezul-
tatelor obþinute, precum ºi sã analizãm
oportunitatea extinderii acestei reþele
de camere de supraveghere. 
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ETAPA 11
1 Aurel Vlaicu
2 Observator
3 Turzii (calea)
4 Nicolae Titulescu
5 Calea Floreºti
6 Calea Moþilor
7 Regele Ferdinand
8 Iaºilor
9 Tarniþa (aleea)
10 Câmpina
11 Septimiu Albini (sub-
traversare C. Brâncoveanu 
ºi tronson N. Titulescu - A.
Suciu)
12 Bizuºa (conectare Borsec)
13 Primãverii (Izlazului-
Bucium)
14 Locomotivei (conectare
Giordano Bruno)
15 Tãietura Turcului (sub-
traversare CFR)
16 Fântânele ( tronson: Paul
Ioan - Miraslãu)
17 1 Decembrie 1918 (sub-
traversare Someº)

PLANIFICAREA
LUCRARILOR PPENTRU

ANUL 22010
18 Muncii (b-dul) (Fabricii-
Oaºului)
19 Zorilor
20 Uliului
21 Emil Zola
22 Zrinyi Miklos
23 21 Decembrie 1989 
(bulevard)
24 Mureºului
25 P-þa Avram Iancu

26 P-þa Unirii
27 Traian Vuia
28 Porumbeilor
29 Cioplea (aleea)
30 ªerpuitoare
31 Argeº
32 Aviator Bãdescu
33 Branului
34 Brateº (aleea)
35 Câmpeni
36 Castanilor (aleea)
37 Clãbucet (aleea)
38 Constanþa
39 Detunata (aleea)
40 Frasinului
41 George Coºbuc
42 Govora
43 Maramureºului
44 Mãrãºti (piaþa)
45 Mehedinþi
46 Moº Ion Roatã
47 Plevnei
48 Progresului
49 Someºului
50 Vânãtorului
51 Venus
52 Alex. Vaida Voievod-
Tineretului
53 Bistriþei
54 Cardinal Iuliu Hossu
55 Costache Negruzzi
56 Donath
57 Emil Isac
58 Fabricii de chibrituri
59 Fabricii de zahar
60 Gãrii
61 Gheorghe Dima
62 Louis Pasteur
63 Lucian Blaga (piaþa) - P-þa
Pãcii

64 Petru Maior
65 Republicii
66 ªtefan cel Mare (piaþa)
67 Tãietura Turcului
68 Viilor
69 Cetãþii
70 Nãvodari
71 1 Mai (piaþa)
72 1848 (piaþa)
73 Albac
74 Alexandru Donici
75 Bâlea (aleea)
76 Bucura (aleea)
77 Fabricii
78 Horea
79 Ioan Iacob
80 Ion Luca Caragiale
81 Parâng (aleea)
82 Cotitã
83 Gruia
84 Învaþãtorului (Posada)
85 Patriciu Barbu (Petrila)
86 Roºiori
87 Sextil Puºcariu
88 ªtefan Octavian Iosif

89 Traian Moºoiu
90 Vântului

ETAPA 22
1 Câmpului
2 Oaºului
3 Diaconu Coresi
4 Paris
5 Victor Babeº
6 Alexandru Vlahuþã
7 Andrei ªaguna
8 Bolyai Janos
9 Bucium
10 Constantin Brâncoveanu
11 Eftimie Murgu
12 George Enescu
13 Mihai Eminescu
14 Memorandumului
15 Grigore Alexandrescu
16 Pieziºã
17 Pod Garibaldi
18 Unirii
19 Universitãþii
20 Ady Endre
21 Amos Frincu
22 Andrei Mureºanu
23 Dimitrie Bolintinean
24 Dimitrie Cantemir
25 Lãcrimioarelor
26 Moise Nicoarã
27 Nicolae Iorga
28 Trifoiului
29 Bunã Ziua
30 Actorului
31 Arieºului
32 Aron Densuºeanu

33 Artelor
34 Azuga (aleea)
35 Bãiºoara (aleea)
36 Bãiþa (aleea)
37 Buºteni
38 Cãpºunilor
39 Crizantemelor
40 Horticultorilor
41 Iugoslaviei
42 Ludwing van Beethoven
43 Madach Imre
44 Meseº (aleea)
45 Mihai Veliciu-Amurg
46 Muncitorilor
47 Rãºinari (aleea)
48 Sãpãtorilor
49 Scãriºoara (aleea)
50 Slãnic (aleea)
51 Snagov (aleea)
52 Tache Ionescu
53 Vãleni (aleea)
54 Valeriu Barniºte
55 Vasile Lupu
56 Zaharia Carcalechi
57 Zambilei
58 Agricultorilor
59 Agronomilor
60 Almaºului
61 Arinilor
62 Batozei
63 Borsa (aleea)
64 Bucegi
65 Ciucaº (aleea)
66 Firiza (aleea)
67 Gurghiu (aleea)
68 Ilie Mãcelarul
69 Meziad (aleea)
70 Micuº (aleea)
71 Mogoºoaia
72 Moldovei
73 Negoiu (aleea)
74 Ospãtãriei
75 Padin (aleea)
76 Padiº (aleea)
77 Plopilor
78 Porþile de Fier
79 Retezat (aleea)
80 Salcâmului
81 Rucar (aleea)
82 Taberei
83 Tãºnad

84 Uzinei Electrice
85 Vidraru (aleea)
86 Buftea - Piaþa 1907
87 Crinului
88 Ecaterina Varga
89 Feroviarilor (parcul
90 Fluturilor
91 Gheorghe Lazar
92 Gorunului
93 Gospodarilor
94 Hârleþului
95 Ialomiþei
96 Iazului
97 Inãu
98 Lalelelor
99 Mãrãºeºti
100 Meseriilor
101 Nicolae Cristea - Borzeºti
102 Onisifor Ghibu - Galaþi
103 Rubin Patitia
104 Scorþarilor
105 Tãbãcarilor
106 Dionisie Roman - Brãila
107 Între lacuri
108 Ion Oargã
109 Jiului
110 Slatina
111 Teodor Mihali-
Cehoslaovaciei
112 14 Iulie (piaþa)
113 Bologa Ioan
114 Buzãu
115 Ciortea Prof.
116 Dimitri Ivanovici
Mendeleev
117 Dragalina
118 Eremia Grigorescu
119 Gavril Muzicescu
120 Heine
121 Heinrich Heine
122 Iacob Bologa
123 Iancu de Hunedoara
124 Ion Ghica
125 Ion Neculce
126 Jean Jacques Rousseau
127 Lacului
128 Milcov
129 Miraslãu
130 Octavian Goga - Joza Bela
131 Petuniei
132 Rarãu

133 Sigismund Toduta
134 Þebei
135 Tecuci
136 Traian Grozãvescu
137 Tufei
138 13 Septembrie
139 Abator (piaþa)
140 Arany Janos
141 Baba Novac
142 Baba Novac (piaþa)
143 Bisericii Ortodoxe
144 Brassai Samuel
145 Ciºmigiu
146 Cloºca
147 Constantin Daicovici
148 Criºan
149 Croitorilor
150 Dacia
151 Daniil Bãrceanu -
Fabricii de Spirt
152 David Ferenc
153 David Prodan, Acad-Mica
154 Deva
155 Franklin Delano
Roosevelt
156 Frederic Joliot-Curi
157 George Pop de Basest
158 Gutinului
159 Independenþei (splai
160 Ion I. C. Bratianu
161 Ion Raþiu
162 Iuliu Haþeganu
163 Kovacs Dezso
164 Mãrului
165 Matei Corvin
166 Mihai Viteazul (piaþa)
167 Muzeului (piaþa)
168 Napoca
169 Neagrã
170 Nicolae Bãlcescu
171 Nuferilor
172 Petofi Sandor
173 Piteºti
174 Ploieºti
175 Poºtei
176 Rosetti
177 Samuil Micu
178 Traian
179 Atelierului
180 Banul Udrea
181 Breaza

Infracþionalitate scãzutã dupã 
montarea camerelor de supraveghere

CFO Integrator, companie asociatã cu Primãria municipiului Cluj-Napoca, care
realizeazã sistemul de canalizaþii prin care toate cablurile din municipiul vor fi introduse
în subteran a anunþat strãzile pe care intenþioneazã sã lucreze în anul 2010. În mãsura în
care lucrãrile CFO Integrator vor fi corelate cu alte lucrãri de infrastructurã, muncipa-
litatea va analiza oportunitatea ºi va aproba cererile de spargere a domeniului public în
vederea introducerii tubulaturii. Strãzile pentru  care se va emite autorizaþie de spargere
vor fi fãcute publice înainte de începerea lucrãrilor, vor fi semnalizate corespunzãtor pe
durata lucrãrilor ºi vor fi readuse la stadiul iniþal o datã investiþia realizatã. 

De asemenea, lucrãrile vor fi realizate într-o manierã care sã creeze un disconfort
cât mai redus pentru riverani. 

Lucrãrile la sistemul de canalizaþii vor continua ºi în acest an

Situaþia cererilor pentru locuinþe
ANL ºi sociale în anul 2010

Primãria municipiului Cluj-Napoca a realizat la începutul acestui an o
analizã a cererilor depuse de cetãþeni pentru obþinerea unei locuinþe, atât
de tip ANL cât ºi sociale. Astfel, în acest moment situaþia cererilor înregis-
trate este urmãtoarea: pentru obþinerea unei locuinþe sociale existã în acest
moment 928 de dosare ale cãror solicitanþi sunt persoane eligibile ºi sunt
incluse pe lista de prioritãþi pe 2009 ºi 371 dosare depuse dupã data limitã
de luare în evidenþã a dosarelor incluse în lista pe anul 2009 ºi care  se vor
regãsi în lista din 2010, listã care va curpinde toate dosarele depuse dupã
data de 1 iunie 2009, care sunt complete, plus celelalte dosare reactualizate
cu documentele necesare potrivit legislaþiei (reactualizarea se realizeazã
anual, în conformitate cu legislaþia în vigoare); pentru obþinerea unei
locuinþe ANL existã în acest moment 1.503 de cereri, ale cãror solicitanþi
întrunesc condiþiile impuse de legislaþia în vigoare. 

Precizãm cã în proporþie covârºitoare, solicitanþii de locuinþe sociale au
depus cereri si pentru obþinerea locuinþelor ANL, având în vedere cã pen-
tru obþinerea locuinþelor ANL, nu este o condiþie necesarã domiciliul sta-
bil în Cluj-Napoca, astfel încât numãrul celor care solicitã în acest
moment o locuinþã administraþiei publice locale este de circa 1500 de per-
soane.  

Proiectele în execuþie sau în fazã avansatã de implementare pentru con-
struirea de locuinþe ANL sau sociale prevãd darea în folosinþã în viitorul
apropiat a 92 de apartamente de tip ANL, cu 1 ºi 2 camere ºi a 66 de aparta-
mente sociale, cu 1 camerã, obþinute prin reconversia funcþionalã a unor
imobile preluate de muncipalitate de la Ministerul Apãrãrii Naþionale. La
acestea se adaugã apartamentele sociale pe care muncipalitatea le va deþine
în cartierele în construcþie, Lomb ºi Tineretului. 
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ADUNAREA GENERALÃ A ASOCIAÞIEI DE PROPRIETARI
a) OORGANIZARE
Adunarea generalã este alcãtuitã din

toþi proprietarii membri ai asociaþiei de
proprietari.

Dupã adunarea generalã de consti-
tuire a asociaþiei de proprietari va avea
loc, cel puþin o datã pe an, în primul
trimestru, o adunare generalã a propri-
etarilor membri ai asociaþiei. Respon-
sabilitatea cu privire la neconvocarea a
cel puþin unei adunãri generale a pro-
prietarilor aparþine membrilor comite-
tului executiv, inclusiv preºedintelui
asociaþiei de proprietari.

Proprietarii membri ai asociaþiei de
proprietari se întrunesc în adunãri gen-
erale ordinare sau extraordinare.

Adunarea generalã ordinarã se con-
voacã fie de preºedintele asociaþiei de
proprietari, fie de comitetul executiv. 

Pentru situaþii speciale sau de max-
imã urgenþã, adunãrile generale extraor-
dinare ale asociaþiei pot fi convocate
oricând de cãtre comitetul executiv sau
de cãtre cel puþin 20% din numãrul pro-
prietarilor membri ai asociaþiei de pro-
prietari.

Proprietarii trebuie anunþaþi, prin
afiºare la loc vizibil sau pe bazã de tabel
nominal convocator, asupra oricãrei
adunãri generale a asociaþiei de propri-
etari, cu cel puþin 7 zile înainte de data
stabilitã, inclusiv cu privire la ordinea de
zi a adunãrii generale. Ordinea de zi
anunþatã se poate completa prin hotãrâre
a adunãrii generale.

Adunarea generalã poate adopta
hotãrâri, dacã majoritatea proprietarilor
membri ai asociaþiei de proprietari
(jumãtate plus unu) sunt prezenþi per-
sonal sau prin reprezentant legal. 

Dacã la prima convocare nu este
întrunit cvorumul necesar de jumãtate
plus unu, adunarea generalã va fi sus-
pendatã ºi reconvocatã în termen de
maximum 10 zile de la data primei
convocãri. La adunarea generalã recon-
vocatã, dacã existã dovada cã toþi mem-
brii asociaþiei de proprietari au fost
convocaþi, hotãrârile pot fi adoptate,
indiferent de numãrul membrilor
prezenþi, prin votul majoritãþii acesto-
ra. Dovezi ale convocãrii ºi recon-
vocãrii constituie afiºul de la avizier ºi
tabelul nominal convocator cu semnã-
turi.

Hotãrârile adunãrii generale a asoci-
aþiei de proprietari sunt obligatorii ºi
pentru proprietarii din condominiu care
nu au fost prezenþi la adunarea generalã,
precum ºi pentru proprietarii care nu
sunt membri ai asociaþiei de proprietari.

b) HHOTÃRÂRI
Hotãrârile adunãrii generale vor fi

luate cu votul majoritãþii membrilor
asociaþiei de proprietari prezenþi la
adunarea generalã, convocatã sau recon-
vocatã, dupã caz. În statutul propriu al
asociaþiei de proprietari pot fi prevãzute
ºi alte condiþii, dar nu mai puþin de
jumãtate plus unu din voturile celor

prezenþi la adunarea generalã convocatã
sau reconvocatã. 

Pentru adoptarea hotãrârilor în
adunarea generalã a asociaþiei de pro-
prietari, se vor avea în vedere urmã-
toarele:

- fiecare proprietar are dreptul la un
vot pentru proprietatea sa;

- pentru hotãrârile cu privire la sta-
bilirea fondurilor de investiþii pentru
consolidare, reabilitare ºi modernizare,
votul fiecãrui proprietar are o pondere
egalã cu cota-parte din proprietatea
comunã;

- proprietarul poate fi reprezentat în
adunarea generalã de cãtre un membru
al familiei sau de cãtre un alt reprezen-
tant care are o împuternicire scrisã ºi

semnatã de cãtre proprietarul în numele
cãruia voteazã;

- un membru al asociaþiei de propri-
etari poate reprezenta unul sau mai
mulþi membri absenþi, dacã prezintã
împuternicire semnatã de cãtre propri-
etarii în numele cãrora voteazã;

- în cazul unui vot paritar, votul
preºedintelui asociaþiei de proprietari
este decisiv.

În situaþii excepþionale, hotãrârile
pot fi luate prin acordul scris al
majoritãþii proprietarilor unei scãri sau
unui bloc, membri ai asociaþiei de pro-
prietari, pentru probleme care îi vizeazã
direct, pe bazã de tabel nominal.

Hotãrârile adunãrii generale se con-
semneazã în registrul de procese-verbale

al asociaþiei de proprietari, se semneazã
de cãtre toþi membrii comitetului exec-
utiv ºi se comunicã, în scris, tuturor pro-
prietarilor.

Dacã o hotãrâre a adunãrii generale
este contrarã legii, statutului sau acordu-
lui de asociere a asociaþiei de proprietari,
ori este de naturã sã producã daune
intereselor proprietarilor, aceºtia pot
ataca în justiþie respectiva hotãrâre, în
termen de 45 de zile de la adoptarea aces-
teia. Acþionarea în justiþie nu întrerupe
executarea hotãrârii decât în cazul în care
instanþa dispune suspendarea acesteia.

c) AATRIBUÞII
- alege ºi revocã din funcþie

preºedintele, membrii comitetului exec-
utiv ºi cenzorul sau membrii comisiei de
cenzori a asociaþiei de proprietari;

- adoptã, modificã sau revocã
hotãrâri;

- adoptã ºi modificã bugetele de
venituri ºi cheltuieli;

- mandateazã comitetul executiv,
reprezentat de preºedintele asociaþiei de
proprietari,  pentru angajarea ºi eliber-
area din funcþie a persoanei care ocupã
funcþia de administrator imobile sau a
altor angajaþi ori prestatori, în scopul
administrãrii ºi bunei funcþionãri a
clãdirii;

- exercitã alte atribuþii care i-au fost
conferite prin statut, prin acordul de
asociere sau prin votul proprietarilor
asociaþi.

Mãsuri pentru prevenirea exploziilor
datorate acumulãrilor de gaze

Primarul Sorin Apostu s-a întâlnit
cu reprezentanþii instituþiilor impli-
cate în cercetarea cauzelor care au dus
la cele douã explozii care au avut loc
în Cluj-Napoca, pe strada Paris ºi pe
strada Caransebeº, în condiþiile în
care ambele au avut loc pe domeniu
privat. 

O primã concluzie rezultatã în
urma cercetãrilor cauzelor celor douã
explozii este cã instalaþiile ºi con-
ductele au cedat în zona de bran-
ºament individual, motiv pentru care

primarul Sorin Apostu a atras atenþia
reprezentanþilor E-On Gaz cu privire
la importanþa verificãrii instalaþiilor
clienþilor companiei, mai des decât o
datã la doi ani – cât prevede procedu-
ra standard – mai ales în zonele unde,
la controalele anterioare, s-au sesizat
probleme. 

Pe de altã parte, edilul-sef a solic-
itat ºi Poliþiei municipiului Cluj-
Napoca sã sprijine angajaþii E On Gaz
în activitatea de verificare acolo unde
cetãþenii sunt reticenþi cu privire la

identitatea verificatorilor, neglijând
astfel întreþinerea instalaþiilor de gaz,
procedurã vitalã în prevenirea eveni-
mentelor tragice de genul celor petre-
cute la un interval de câteva zile, la
Cluj-Napoca. 

“Îi rog pe toþi cetãþenii municipi-
ului Cluj-Napoca sã rãspundã solic-
itãrilor celor de la E-On Gaz care ver-
ificã în acest an instalaþiile, iar cei care
au motive sã creadã cã trebuie sã îºi
verifice instalaþiile sã solicite acest
lucru echipelor de intervenþie de
urgenþã. Este foarte important sã pre-
venim astfel de incidente, pentru cã
efectele, sunt, dupã cum s-a vãzut,
dezastruoase, iar pagubele foarte
însemnate” a declarat primarul Sorin
Apostu.

Totodatã, primarul a solicitat o in-
formare companiei E-On Gaz cu
privire la verificãrile periodice reali-
zate la instalaþiile cetãþenilor, la starea
acestora ºi la problemele cu care se
confruntã în activitatea de verificare a
stãrii de funcþionare a sistemelor de
alimentare cu gaz amplasate pe pro-
prietate privatã. 

Cartea de imobil
Organizarea activitãþii de þinere a evi-

denþei locatarilor prin cartea de imobil
revine Ministerului Administraþiei ºi
Internelor, prin unitãþile de poliþie. 

Cartea de imobil se întocmeºte ºi se
actualizeazã de cãtre persoana anume
desemnatã, cu acordul acesteia, de cãtre
proprietarul imobilului sau de asociaþia
de proprietari. 

În cazul asociaþiei de proprietari,
responsabilul cãrþii de imobil este, de reg-
ulã, administratorul sau un membru al
comitetului executiv al asociaþiei. 

Pãstrarea, actualizarea ºi utilizarea
datelor din cartea de imobil de cãtre per-
soana desemnatã în acest sens se fac cu
respectarea dispoziþiilor legale privind
protecþia persoanelor cu privire la prelu-
crarea datelor cu caracter personal ºi li-
bera circulaþie a acestor date

Responsabilul cãrþii de imobil are
obligaþia sã înscrie, pe baza actului de

identitate, persoanele care domiciliazã
sau au reºedinþa în imobilul respectiv ºi sã
o prezinte, la cerere, poliþiºtilor sau lucrã-
torilor serviciilor publice comunitare de
evidenþã a persoanelor. Cartea de imobil
se întocmeºte într-un singur exemplar,
care se pãstreazã la responsabilul cãrþii de
imobil. 

Persoanele care îºi schimbã domici-
liul sau îºi stabilesc reºedinþa sunt obligate
sã cearã înscrierea în cartea de imobil la
noua locuinþã în termen de 15 zile de la
mutare. Persoanele care locuiesc în imo-
bil sunt obligate sã prezinte actul de iden-
titate responsabilului cãrþii de imobil, la
solicitarea acestuia, pentru actualizarea
cãrþii de imobil.

ATENÞIE!
"CONFIDENÞIAL, DDATE CCU

CARACTER PPERSONAL PPRELU-
CRATE ÎÎN CCONFORMITATE CCU
PREVEDERILE LLEGII NNR. 6677/2001"

Atenþie la firmele cu care se încheie contractul pentru reabilitarea termicã
Primãria municipiului Cluj-Napoca atrage

atenþia cetãþenilor asupra faptului cã în ultima
perioadã au fost semnalate o serie de cazuri
în care reprezentanþi ai unor asociaþii de pro-

prietari au fost contactaþi de cãtre o societate
comercialã care le-a propus încheierea unor
contracte de reabilitare termicã a blocului gra-
tuitã.

Reamintim tuturor celor interesaþi cã
reabilitarea termicã a blocurilor în cadrul pro-
gramului naþional, derulat prin intermediul
primãriilor este singurul program în cadrul

cãruia se pot realiza aceste investiþii cu ajutor
financiar din partea statului, participarea aso-
ciaþiilor de proprietari fiind de 20% din valoare
lucrãrilor.
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Dragobetele
este o sãrbãtoare popularã 
româneascã, prilej de afiºare 
a dragostei în faþa comunitãþii: 
"Flori de fragã
Din luna lui Faur
La toatã lumea sã fiu dragã
Urãciunile sã le desparþi".

Valentin a fost
un preot roman martirizat în timpul
lui Claudius, în anii 269-270 d.c.
pentru cã îi ajuta pe creºtini. A fost
condamnat la moarte la data de 14
februarie 269. în timpul cât a stat
în închisoare, trimitea mesaje de
îmbãrbãtare prietenilor spunându-le
“Amintiþi-vã de Valentin” ºi “Vã
iubesc”.

Mãrþiºorul
simbolizeazã venirea primãverii.
Dupã unele tradiþii, firul Mãrþiºorului,
funie de 365 sau 366 de zile, ar fi
fost tors de Baba Dochia în timp ce
urca cu oile la munte. Culoarea roºie
simbolizeazã dragostea de frumos
iar cea albã este a ghiocelului, prima
floare a primãverii.
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Anul 2009 a fost caracterizat de o serie de schimbãri 
la nivelul conducerii oraºului, prin numirea fostului primar
Emil Boc în funcþia de Prim Ministru al României ºi 
de preluarea funcþiei de primar interimar ºi apoi de primar
ales de cãtre Sorin Apostu, care încã din 2004 a fost alã-
turi de Emil Boc în implementarea strategiei de dezvoltare 
a municipiului Cluj-Napoca.

Astfel, cuvântul de ordine în anul 2009 a fost continuarea
proiectelor majore de modernizare a infrastructurii, începute în anii
anteriori: reabilitarea drumurilor, refacerea aleilor ºi trotuarelor
dintre blocuri, reabilitarea termicã, amenajarea unor noi locuri de
parcare, reabilitarea ºcolilor, construirea de noi parkinguri etc.

Vã prezentãm mai jos un bilanþ al anului 2009, în cifre ºi imagini:
6107 naºteri
2408 cãsãtorii
4092 decese
2.183 tineri au împlinit 14 ani ºi au primit primul buletin
125 persoane au primit buletin de Cluj-Napoca în urma

dobândirii cetãþeniei române.
Cele mai frecvente nume de bãieþi folosite de pãrinþi au fost

David, Andrei, Alexandru ºi Luca, iar de fete: Maria, Sara,
Alexandra ºi Ana.

Direcþia Evidenþa Persoanei s-a mutat într-un sediu nou, pe stra-
da Moþilor nr. 5.

20.304.737 lei impozite ºi taxe încasate de la persoane fizice
40.778.333 lei impozite ºi taxe încasate de la persoane juridice

4.660 certificate de urbanism ºi
583 autorizaþii de construire eliberate

92.227 cereri depuse la Centrul de Informare pentru
Cetãþeni – deschis pe strada Moþilor în 6 aprilie 2009

349 evenimente autorizate în oraº din care la 50 primãria a
fost partener sau coorganizator

7.250 persoane au apelat la serviciile Centrului de Informare
turisticã de pe B-dul Eroilor nr. 16

7.000 turiºti au vizitat Bastionul Croitorilor, redat circuitului
turistic în 15 mai 2009

2.000 turiºti au vizitat Muzeul de Speologie de pe strada
Sextil Puºcariu nr.8

57 delegaþii strãine din Germania, Marea Britanie, Olanda ºi
Ungaria, în vizitã la primãrie.

17.944 de arbori toaletaþi
33.072 mc resturi vegetale adunate
36.381 mc deºeuri voluminoase, rampe clandestine, moloz

colectate
1.176 mc deºeuri colectate din zonele de agrement.

130.040 de sancþiuni date de Poliþia Comunitarã
29.102 sesizãri (telefonul primarului ºi domnuleprimar.ro)

din care 28.579 au fost soluþionate ºi 523 sunt în curs de soluþionare
206 maºini abandonate, ridicate de pe domeniul public
60.723 amenzi pentru staþionare neregulamentarã
4.326 maºini ridicate
6.410 maºini blocate
1.360 sancþiuni aplicate agenþilor economici
162 de mãsurãtori sonometrice la sesizãrile cetãþenilor
3.000 construcþii verificate

253 sancþiuni aplicate pentru neregulile constatate
13 persoane prinse în flagrant si predate Poliþiei pentru

cercetãri

60 de noi treceri de pietoni
17 intersecþii semaforizate
20 de dispozitive pentru nevãzãtori 
35 strãzi cu sens unic de circulaþie
24 de praguri de sol limitatoare de vitezã
604 indicatoare reflectorizante
250 de panouri mari cu adresele poºtale ale blocurilor
100 de stâlpiºori metalici
87 de bucãþi de gard pentru protecþia pietonilor (în zona ºcolilor)
22 de oglinzi în intersecþii cu slabã vizibilitate
21,5 km de trasee ciclourbane, semnalizate prin 121 de indi-

catoare ºi 1.500 mp de marcaj rutier
80.000 de metri pãtraþi de marcaje.

132 strãzi ºi 108 alei ºi trotuare între blocuri, asfaltate
1.851 apartamente reabilitate termic
4 grãdiniþe noi, cu peste 500 de locuri

3.246 noi locuri de parcare
112 locuri de joacã modernizate 
21,5 km trasee ciclourbane
4.514 corpuri de iluminat public montate pe 327 de strãzi ºi

alei
12 autobuze ºi 10 garnituri de tramvai achiziþionate de

RATUC

La acestea se adaugã:
amenajarea de zone pietonale pe strãzile Potaissa, I.M. Klein,

Fortãreþei, Aurel Vlaicu ºi în Piaþa Mãrãºti; 
punerea în funcþiune a sistemul de monitorizare a traficului

cu camere video ºi douã noi axe din „unda verde”.
interzicerea traficului greu în oraº, prin hotãrâre a

Consiliului local, în urma finalizãrii tronsonului de autostradã
Gilãu - Turda ºi a avansãrii lucrãrilor de la centurile ocolitoare;

instalarea butoanelor de panicã în ºcolile ºi liceele din oraº;
începerea lucrãrilor la parkingul din str. Primãverii;
amenajarea unui parc pentru bicicliºti la Hoia
construirea unei zone pentru practicarea sportului în aer liber

în Parcul Central

amenajarea unui club al pensionarilor în cartierul Zorilor, pe
strada Pasteur nr. 77

deschiderea unei primãrii de cartier în Zorilor, pe strada
Pasteur nr. 60

finalizarea primei etape a lucrãrilor din Piaþa Unirii
gãsirea unui investitor pentru clubul de fotbal „U” Cluj ºi

amenajarea stadionul Clujana pentru meciurile acestei echipe.

Primãria ººi CConsiliul llocal vvã mmulþumeºte ppentru ccontribuþia aadusã
la ttoate aacestea, ººi vvã aaºteaptã îîn ccontinuare ssugestiile ººi iideile ddumnea-
voastrã, pprecum ººi pproblemele llegate dde aactivitatea mmunicipalitãþii, lla
0264984 - ttelefonul pprimarului ººi ppe ssite-uul wwww.primariaclujnapoca.ro. 

Vã aasigurãm îîn ccontinuare ccã DDumneavoastrã sstabiliþi aagenda
primarului!

CLUJ-NAPOCA: 2009 ÎN CIFRE
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LAUDATIO

de ddl. AAcademician IIonel HHaiduc,
preºedintele AAcademiei RRomâne,
cetãþean dde oonoare aal mmunicipiului
Cluj-NNapoca

Doamnelor ººi ddomnilor,

Slujitorii ºtiinþei au rareori ocazia sã
ajungã pe scena Atheneului Român. În
aceastã calitate am mai avut totuºi prile-
jul, în trecut, sã prezint aici doi oameni
de ºtiinþã premiaþi pentru realizãrile lor. 

De data aceasta îmi revine plãcuta
misiune sã spun câteva cuvinte despre
un oraº, capitala, numitã uneori
“Comoara Transilvaniei”, bucuros de
cinstea care i se face astãzi, fiindcã este
oraºul în care m-am nãscut, oraºul în
care am studiat ºi în care mi-am
desfãºurat întreaga carierã.

Clujul este premiat astãzi ca oraºul
cu cel mai înalt standard de viaþã. Cred
cã acest lucru nu este întâmplãtor.
Unul dintre oraºele cu cea mai veche

atestare documentarã, Clujul este un
oraº înfloritor, în continuã dezvoltare,
un remarcabil centru universitar, cul-
tural, economic, social, un oraº întot-
deauna bine gospodãrit. 

Cred cã, înainte de orice, Cluj-
Napoca este unul din marile centre
universitare ale României. Învãþãmân-
tul superior din Cluj are rãdãcini adân-
ci în Evul Mediu. 

Universitatea Babeº Bolyai este
acum una din principalele ºi cele mai
performante universitãþi din România
ºi din SE Europei. I se alãturã univer-
sitãþile specializate în medicinã, teh-
nicã, agriculturã ºi arte care asigurã
oraºului mare potenþial de dezvoltare.

Oraºul Cluj-Napoca este ºi un im-
portant centru de cercetare ºtiinþificã.
Aceasta  este asiguratã de universitãþi,
de câteva institute performante ale
Academiei Romane, dintre care cele

care promoveazã limba ºi istoria
românilor, meritã o menþiune spe-
cialã.

Cercetãtorii clujeni contribuie
semnificativ prin publicaþiile lor la vi-
zibilitatea în creºterea prezenþei româ-
neºti în ºtiinþa internaþionalã.

Cluj-Napoca este ºi oraºul cu cea
mai mare vitalitate culturalã urbanã
dupã capitala þãrii, instituþiile sale de
culturã, cele douã teatre, cele douã
opere, bibliotecile, alte instituþii, bucu-
rându-se de o reputaþie deosebitã.

Cluj-Napoca este ºi un important
centru economic ºi financiar cu
investiþii consistente ºi afaceri de suc-
ces.

Unul dintre principalele motive
pentru care vin investitorii la Cluj este
forþa de muncã bine calificatã oferitã
de universitãþile ºi ºcolile oraºului.

Infrastructura oraºului este în con-
tinuã modernizare ºi include unul din-
tre cele mai importante aeroporturi din
SE Europei, parcuri industriale cu
toate dotãrile necesare mediului de
afaceri ºi alte facilitãþi moderne.

Clujul este ºi un important centru
ºi punct de atracþie turisticã. Monu-
mente ca statuia lui Matei Corvin,
zidul vechi al cetãþii ºi Bastionul
Croitorilor, numeroase monumente
mai vechi ºi mai noi, strãzi cu patinã
istoricã fac din Cluj un oraº atrãgãtor.

Identitatea ºi performanþele oraºu-
lui Cluj-Napoca nu ar fi posibile fãrã
contribuþia cetãþenilor sãi. 

Liderul comunitãþii clujene, pri-
marul oraºului Sorin Apostu, aici de
faþã, este un tânãr profesor universitar,
un politician atipic, care, modest ºi dis-
cret, fãrã multã gãlãgie, face din politicã
un loc al solidaritãþii ºi fraternitãþii.

Oraºul Cluj-Napoca are oameni
minunaþi, serioºi ºi harnici în toate
domeniile. Poate nu este întâmplãtor
faptul cã mulþi sunt chemaþi în capitalã
sã slujeascã þara ºi nici faptul cã un pri-
mar al oraºului a devenit premier. 

Cu ocazia evenimentului de astãzi
din cadrul programului “10 pentru
România”, felicit pe toþi concetãþenii
mei clujeni ºi sã le urez un an 2010 aºa
cum ºi-l doresc cu bucurii, sãnãtate ºi
satisfacþii.

ORAªUL CU CEL MAI ÎNALT STANDARD DE CALITATE 
A VIEÞII, ÎN 2009,  ÎN CADRUL GALEI

“10 PENTRU ROMÂNIA”
Municipiul Cluj-Napoca a obþinut

locul I la categoria “oraºe”, în cadrul
galei “10 pentru România”, care a
clasificat municipiile din România din
punct de vedere al calitãþii vieþii.

Gala “10 pentru România” este un
eveniment anual, organizat de
Realitatea TV ºi are ca scop
decernarea unor trofee pe diferite cat-
egorii, personalitãþilor care în cursul
anului s-au fãcut remarcate. La ediþia
din decembrie 2009, s-a lansat o
nouã competiþie, de aceastã datã între

oraºe, în cadrul cãreia Cluj-Napoca a
fost recunoscut drept locul cel mai
bun în care sã trãieºti.

Clasamentul s-a realizat în urma
unei evaluãri fãcute în baza unui ches-
tionar realizat de Realitatea TV si
Asociatia Municipiilor din Romania ºi
aplicat tuturor municipiilor intrate în
competiþie. Criteriile de evaluare ale
chestionarului au vizat aspecte privind
infrastructura – strãzi, reþele de gaz,
alimentare cu apã sau canalizare,
investiþii generale, numãrul ºi tipul

instituþiilor de culturã, alocãrile din
buget pentru asistenþa socialã, dar ºi
situaþia bazelor sportive, numãrul par-
curilor ºi al zonelor de agrement ºi
recreere.

Acordarea trofeului pentru
Municipiul Cluj-Napoca a fost prece-
datã de un laudatio al preºedintelui
Academiei Române, academician Ionel
Haiduc, Cetãþean de Onoare al
Municipiului Cluj-Napoca. 

Ceremonia de decernare a tro-
feelor s-a organizat în luna decembrie

2009, la Bucureºti, unde primarul
Sorin Apostu a ridicat trofeul “10 pen-
tru România”. 

“Vreau sã dedic acest premiu
tuturor clujenilor, pentru cã este, în
principal, meritul lor. Vreau sã dedic
acest premiu echipei mele de la Cluj
ºi vreau sã împart acest premiu cu cel
care astãzi este premierul României,
împreunã cu care am pornit în urmã
cinci ani modernizarea Clujului” a
declarat primarul Sorin Apostu la cere-
monia de decernare a premiului.

Cel mai bun politician. Traian Bãsescu, 
Cea mai bunã dintre cei mai buni la categoria "Interpreþi vocali". Andra
Cel mai îndrãgit actor. Florin Piersic  
Sportivii anului. Adrian Mutu,  
Cel mai de succes brand românesc. Borsec  
Cel mai bun om de afaceri. Ion Þiriac 
Cel mai iubit jurnalist. Mircea Badea  

La categoria “Licee”, pe lista celor 10 licee nominalizate s-a aflat ºi
Colegiul naþional Emil Racoviþã din Cluj-Napoca.

DINTRE CÂªTIGÃTORII EDIÞIEI 2009, ENUMERÃM:



Art.1. – Se stabilesc impozitele ºi taxele locale pentru anul 2010, dupã cum urmeazã:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevãzute în Tabloul cuprinzând impozitele ºi taxele locale

pentru anul 2010, constituind ANEXA 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
b) în cazul persoanelor juridice, cota de impozitare asupra valorii de inventar a clãdirii, reevaluatã,

prevãzutã la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, se stabileºte la:

c) în cazul persoanelor juridice, cota de impozitare asupra valorii de inventar a clãdirii, nereevalu-
atã, prevãzutã la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, se stabileºte la:

Pentru clãdirile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãþilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinþã, dupã caz, persoanelor juridice, se
stabileºte taxa pe clãdiri, care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptu-
lui de administrare sau folosinþã, dupã caz, în condiþii similare impozitului pe clãdiri.

d) cota pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclamã ºi publicitate, prevãzutã la art. 270 alin. (4)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se stabileºte la:

e) cota pentru stabilirea impozitului pe spectacole, prevãzutã la art. 274 alin. (2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, este de:

2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operã, operetã, concert filarmonic sau altã manifestare muz-
icalã, prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ sau orice competiþie sportivã internã sau inter-
naþionalã; 

5% în cazul oricãrei alte manifestãri artistice;
f) cota pentru calculul taxei hoteliere, prevãzutã la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,  se  stabileºte la:

Art.2. Se acordã bonificaþia prevãzutã la art. 255 (2), .260 (2) ºi 265 (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, dupã cum urmeazã:

Art.3. Pentru determinarea impozitului/taxei pe clãdiri ºi a taxei pentru eliberarea autorizaþiei de constru-
ire în cazul persoanelor fizice, precum ºi a  impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2010, se aplicã delimitarea
zonelor în intravilan aprobatã prin Hotãrârea  nr. 209/2003 privind încadrarea terenurilor din municipiul
Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare iar pentru extravilan, se aplicã preve-
derile Hotãrârii nr. 264/2002 privind încadrarea terenurilor situate în extravilanul municipiului Cluj-Napoca
pe zone fiscale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Art.4. Se aprobã pentru persoanele fizice ºi pentru persoanele juridice anularea creanþelor restante ºi a
accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 10 lei, pentru poziþiile de rol care au restanþe ºi sunt mai
vechi decât 01.01.2009, pe fiecare sursã în parte, conform art.178 alin (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedurã fiscalã, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Art.5. Se aprobã ca taxa pentru parcarea curentã a autoturismelor sã se achite anual, pânã cel târziu la data
de 31 martie inclusiv, pentru anul în curs, iar începând cu data de 1 aprilie sã se calculeze majorãri de
întârziere conform legislaþiei în vigoare.

Prelungirea abonamentelor pentru locurile de parcare aflate pe platforme betonate, amenajate prin
investiþia statului sau a municipalitãþii, se face pânã la data de 31.03.2010. Dupã aceastã datã, locurile de par-
care de pe aceste platforme betonate, rãmase neachitate, vor fi atribuite altor persoane, în funcþie de solicitãri.

În cazul parcãrilor, copertinelor ºi garajelor realizate în cursul anului fiscal, taxa pentru parcarea curentã
a autovehiculelor se datoreazã de la data emiterii autorizaþiei de construire ºi se achitã în termen de cel mult
30 de zile. Dupã aceastã perioadã urmeazã a fi calculate majorãri de întârziere conform legislaþiei în vigoare.

Art.6. Se aprobã ca în cazul construcþiilor provizorii existente la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent, taxa zilnicã pentru utilizarea temporarã a locurilor publice, aºa cum este prevãzutã la Capitolul X,
art. 283 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sã se
achite începând cu data autorizãrii, în patru rate egale, pânã la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie ºi 15

noiembrie inclusiv. Se încadreazã în aceastã prevedere construcþiile cu caracter provizoriu: tonete, gherete,
panouri publicitare ºi alte tipuri de mobilier stradal, terase de alimentaþie publicã ºi mesele destinate desfac-
erii produselor în pieþele agroalimentare amenajate de primãrie, cãile de acces precum ºi construcþiile provi-
zorii realizate în vederea desfãºurãrii unor activitãþi culturale, sportive, promoþionale ºi activitãþi în parcurile
distractive.

În cazul construcþiilor provizorii realizate în cursul anului fiscal, taxa de utilizare a terenului se datoreazã
de la data emiterii autorizaþiei de construire ºi se achitã în termen de cel mult 30 de zile. Dupã aceastã perioadã
urmeazã a fi calculate majorãri de întârziere conform legislaþiei în vigoare.

Art.7. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite ºi taxe locale, inclusiv hotãrârile consiliu-
lui local, prin care s-au instituit/stabilit impozite ºi taxe locale pe o perioadã de cinci ani anteriori anului fis-
cal curent, este prevãzutã în ANEXA 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.8. Cu data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri îºi înceteazã valabilitatea nivelul taxelor stabilite prin
Hotãrârea nr. 428/2007, Hotãrârea nr. 857/2007, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrârea nr. 35/2008.

Art.9. Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþezã Direcþia Taxe ºi impozite locale, Direcþia Pa-
trimoniul municipiului ºi evidenþa proprietãþii, Direcþia Urbanism ºi dezvoltare urbanã, Direcþia Relaþii
comunitare ºi turism, Serviciul Administrare fond funciar ºi registru agricol, Serviciul Public de Interes Local
penru Administrarea Parcãrilor ºi Direcþia Economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã ccu 222 vvoturi

ANEXA 1 la Hotãrârea nr. 509 /2009
T AA BB LL OO UU LL

cuprinzând vvalorile iimpozabile, iimpozitele ººi ttaxele llocale, aalte ttaxe aasimilate aacestora, pprecum ººi aamenzile
aplicabile îîncepând ccu aanul ffiscal 22010 

I. LLEGEA NNR.571/2003 PPRIVIND CCODUL FFISCAL - TTITLUL IIX –– IImpozite ººi ttaxe llocale

Valorile iimpozabile pprevãzute lla aart. 2251 aalin.(3), iimpozitele ººi ttaxele llocale ccare cconstau îîntro aanumitã
sumã îîn llei ººi ccare sse iindexeazã/ajusteazã aanual, îîn ccondiþiile aart. 2292 ººi rrespectiv aart. 2295 aalin.(12), pprecum ººi
amenzile ccare sse aactualizeazã ppotrivit aart. 2294 aalin.(7) 

A. IImpozite ººi ttaxe aadministrate dde ccãtre DDIRECÞIA TTAXE ªªI IIMPOZITE LLOCALE

Capitolul II –  Impozitul pe clãdiri ºi taxa pe clãdiri

VALORILE IMPOZABILE pe metru pãtrat de suprafaþã construitã desfãºuratã la clãdiri, în cazul per-
soanelor  fizice

Capitolul III  - Impozitul ºi taxa*) pe teren
Impozitul/Taxa*) pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcþii

Municipiul Cluj-Napoca are rangul I

*) Pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãþilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în folosinþã, se stabileºte taxa pe teren care reprezin-
tã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinþã, dupã caz, în condiþii similare impozitului pe teren.

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau
diminua, dupã caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimalã în urma con-
versiei generatã de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naþionale, s-a
procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, þinând seama de faptul cã
1mp=0,0001 ha.
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Impozitul/Taxa*) ppe tterenurile aamplasate îîn iintravilan 
- OOrice aaltã ccategorie dde ffolosinþã ddecât ccea dde tterenuri ccu cconstrucþii - 

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a
statului ori a unitãþilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosinþã, se stabileºte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinþã, dupã caz, în condiþii similare impozitului
pe teren.

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau dimi-
nua, dupã caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimalã în urma conversiei
generatã de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naþionale, s-a procedat la
raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha , þinând seama de faptul cã l mp=0,0001 ha.

Impozitul/Taxa*) ppe tterenurile aamplasate îîn eextravilan
Pentru mmunicipiul CCluj-NNapoca  ssunt sstabilite pprin HHCL nnr.264/2002 ddouã zzone ffiscale: zzona II(A) ººi

zona III(B)

Capitolul IV – Impozitul pe mijloacele de transport

1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul
2010 de Comisia Naþionalã de Prognozã. Conform art.10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori
vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro ºi leu în
vigoare la 1 octombrie 2009, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãþilor Europene.
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2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul
2010 de Comisia Naþionalã de Prognozã. Conform art.10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori
vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro ºi leu în
vigoare la 1 octombrie 2009, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãþilor Europene.

Remorci, ssemiremorci ssau rrulote

Mijloace dde ttransport ppe aapã

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevãzute în normele metodologice de aplicare
ale Codului fiscal

Capitolul VI – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã ºi publicitate

Capitolul VII – Impozitul pe spectacole

Capitolul X – Alte taxe locale    

Orice persoanã care are în proprietate un vehicul lent care foloseºte infrastructura publicã localã dato-
reazã o taxã anualã denumitã în continuare taxa pentru vehicule lente.

Taxa pentru vehicule lente se datoreazã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care au fost
dobândite.

Taxa pentru vehicule lente se dã la scãdere în cazul înstrãinãrii sau radierii în timpul anului din evidenþele
autoritãþilor la care sunt înmatriculate (înregistrate) începând cu data de întâi a lunii urmãtoare în care a
apãrut una din aceste situaþii.

Taxa pentru vehicule lente se stabileºte de cãtre compartimentele de specialitate ale Direcþiei Impozite ºi
taxe locale , pe baza declaraþiei de impunere depuse de cãtre contribuabil (formular tipizat Model ITL 016-
pus la dispoziþie gratuit)

Taxa pentru vehicule lente , amenzile ºi penalizãrile (majorãrile de întârziere) aferente constituie venit
propriu al bugetului local ºi se plãteºte pâna la data de 31 martie a fiecãrui an. Pentru vehiculele lente dobân-

dite în cursul anului (ulterior date de 31 martie) taxa datoratã se achitã la data luãrii în evidenþã de cãtre com-
partimentul de specialitate.

Orice persoanã care dobândeºte sau înstrãinezã un vehicul lent are obligaþia de a depune o declaraþie fis-
calã – model tipizat – în termen de 30 de zile inclusiv.

Constituie contravenþie depunerea peste termen a declaraþiilor de impunere ºi se sancþionezã cu amendã
de la 240 lei la 960 lei.

Direcþia Impozite ºi taxe locale, prin serviciile de specialitate este responsabilã pentru stabilirea, controlul
ºi colectarea taxei pentru vehicule lente, precum ºi a amenzilor ºi penalizãrilor aferente.

Capitolul XIII – Sancþiuni 
Limitele minime ºi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Limitele minime ºi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Începând cu  anul fiscal 2007 contravenþiilor prevãzute la art.294 li se aplicã dispoziþiile Ordonanþei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr.180/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitãrii, pe loc sau în ter-
men de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului –verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii aces-
tuia, a jumãtate din minimul amenzii.

B. TTaxe aadministrate dde ccãtre DDIRECÞIA DDE SSÃNÃTATE PPUBLICÃ

C. TTaxe aadministrate dde ccãtre SSERVICIUL AADMINISTRARE FFOND FFUNCIAR 
ªI RREGISTRU AAGRICOL

D. TTaxe aadministrate dde ccãtre DDIRECÞIA UURBANISM ªªI DDEZVOLTARE UURBANÃ

Capitolul V – Taxa pt. eliberarea certificatelor avizelor ºi a autorizaþiilor

E. TTaxe aadministrate dde ccãtre DDIRECÞIA TTEHNICÃ, 
DIRECÞIA PPATRIMONIULUI MMUNICIPIULUI SSI EEVIDENÞA PPROPRIETÃÞII, 
ªI DDIRECÞIA RRELAÞII CCOMUNITARE ªªI TTURISM 
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F. TTaxe aadministrate dde ccãtre SSERVICIUL PPUBLIC DDE IINTERES LLOCAL PPENTRU 
ADMINISTRAREA PPARCÃRILOR ((înfiinþat pprin HH.C.L. nnr. 2258/2009)

Zona I, II este stabilitã în H.C.L.nr.267/2009

II. LLEGEA NNR. 1117/1999 pprivind ttaxele eextrajudiciare dde ttimbru, ccu mmodificãrile uulterioare

3)  Potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.105/2004 privind unele mãsuri pentru
eliberarea ºi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole ºi forestiere, publicatã în Monitorul
Oficial al României , Partea I, nr 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobatã prin Legea nr.34/2005, în scopul fina-
lizãrii eliberãrii titlurilor de proprietate, eliberarea ºi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
agricole ºi forestiere se fac gratuit.

ANEXA 2 la Hotãrârea nr 509/2009
LISTA AACTELOR NNORMATIVE PPRIN CCARE AAU FFOST IINSTITUITE 

IMPOZITELE ªªI TTAXELE LLOCALE 
PE OO PPERIOADÃ DDE 55 AANI AANTERIORI AANULUI FFISCAL 22009

Legea nr. 146/1997, Legea nr. 117/1999, OG nr. 2/2001, Legea nr.137/2002, HG nr.
846/2002, Ordinul nr.384/2002, Legea nr. 571/2003, HG nr. 44/2004, OU nr. 123/2004, OG nr.
83/2004, OUG nr. 138/2004, Legea nr. 163/2005, Legea nr. 494/2004, OG nr. 92/2003, repub-
lica, HG nr. 1050/2004, HG nr. 783/2004, OUG nr.26/2004, Legea nr. 96/2005, OG nr.
20/2005, Legea nr. 210/2005, Legea nr. 241/2005, Legea nr. 348/2004, OUG nr. 59/2005,
Ordinul nr. 978/2005, Legea nr. 247/2005, HG nr. 797/2005, HG nr. 84/2005, OUG
nr.109/2005, OUG nr. 21/2006, Legea nr. 273/2006, Legea nr. 343/2006, HG nr. 1861/2006, HG
nr. 1514/2006, OUG nr. 106/2007, OUG nr.155/19.12.2007, HG nr. 1697/2008, OUG
nr.91/2008, OUG nr.127/2008, HG nr. 956/2009, HCL nr. 194/2003, HCL nr. 14/2004, HCL
nr. 203/2004, HCL nr. 232/2003, HCL nr. 558/2004, HCL nr. 339/2005, HCL nr. 560/2005, nr.
715/2000, HCL nr. 264/2002, HCL nr. 209/2003, HCL nr. 746/2006, HCL nr. 344/2007, HCL
nr. 355/2007, HCL nr. 21/2008, HCL nr. 414/2008, HCL nr. 42/2009.



Scaunul din dreapta uºii

Aºadar… despre Cluj. 
Abia acum realizez cã niciodatã n-

am scris despre oraºul care îmi þine
biografia pe umeri. Nu vedem pãdurea
din cauza copacilor. Încape Clujul în
cuvinte? Poate cã nu, însã orice încer-
care va fi meritorie.

La început, Clujul mi-a fost
„interzis”. Locuiam în raionul Gherla ºi
nu aveam voie sã mã înscriu la vreun
liceu din Cluj. Apoi a fost o olimpiadã
ºi, prin 1964, am avut revelaþia Marelui
Oraº. Nicicând, niciodatã nu voi mai
simþi acea fascinaþie purã, uluitoare,
armonioasã. Student la Litere, aveam
prilejul sã colind oraºul, sã-i cunosc
misterele parcului, ale strãduþelor
patetice. Locuiam la cãminul Avram
Iancu, în faþa sumbrului cimitir, care
nu mã speria deloc. Mai degrabã sufer-
eam când nu gãseam bilete la cinema
Arta ori la Progresul… Însã filmele se
mutau la Steaua roºie, unde mai puteai
gãsi un loc ieftin. Mãtuºa ºi unchiul
locuiau pe strada Inului, lângã serele
oraºului. Mai apoi, au fost obligaþi sã se
mute într-un bloc din Mãnãºtur,

pãrãsind curtea cu vie ºi cu legume.
Acolo la etajul ºase s-au ales cu câte un
infarct cauzat de dezrãdãcinarea forþatã.

Mãtuºa îmi dãdea bani (pe ascuns),
plus ceaiuri cu lãmâie, mentosane… La
Filologie eram coleg cu Papahagi,
Uricaru, Runcanu, Adrian Popescu,
Mircea Goga, Ion Mircea, Ovidiu
Moceanu, Ion Istrate… Discutam cu
Adrian Grãnescu, Lucia Sav, Dan
Damaschin, Horia Ursu, Ion Mureºan,
ªtefan Damian. Cu Andrei Marga am
fost într-o tabãrã la Izvorul Mureºului.
Habar n-aveam eu cu cine stau de
vorbã! Mã paraliza (în mod plãcut) tre-
cerea actriþei Silvia Ghelan pe stradã.
M-am înscris în trupa de teatru a lui
Octavian Cosmuþa la Casa de Culturã a
Studenþilor. Mai era o trupã, a doamnei
Olimpia Arghir, unde juca ºi …Coca
Bloos. Într-o deplasare l-am cunoscut
pe inimitabilul Radu Þuculescu (atun-
ci fãcea spectacole de pantomimã).

Iar acum? Acei oameni existã, s-au
înãlþat, ºi-au definitivat drumurile.

Copacii de-atunci ºi-au gãsit altã
menire. Eu am teritoriul meu aproape
de cinema Arta, Centrul Cultural
Francez, Insomnia, Tribuna, Uniunea
Scriitorilor, editura Casa Cãrþii de
ªtiinþã, redacþia Verso, Steaua, Teatrul
Naþional… Am rãmas fidel cutumelor
tinereþii, actului scriptic, suflului
teatral ºi cinefil. La douãzeci de ani n-
aveam curaj sã arãt cuiva ceea ce scri-
am. Mã plimbam haotic în faþa porþii
care duce spre Tribuna ºi îmi imagi-
nam cum voi aborda vreun scriitor. Pe
atunci îi credeam zei. Nu concepeam
cã ei beau cafele sau vodcã. Nu ºtiam
cã trebuie sã mai arunci din paginile
scrise, nu remarcam simptomele
redundanþei. La Biblioteca Universi-
tarã plutea acea liniºte sacrã, spartã
imperceptibil de întoarcerea filelor din
cãrþile tãcute.

Invadat de maºini ºi de magazine
strãlucitoare, Clujul a ºtiut sã-ºi
pãstreze poezia, arcadele, cultura, cari-
atidele. Respingând paseismul ieftin,
oraºul îºi adãposteºte nostalgia în niºe
clasice de somptuoasã reverberaþie. 

Peste nu ºtiu câte decenii, într-o
antologie SF, mi-ar plãcea sã citesc (de-
acolo de unde „aº fi”…) urmãtoarea
evocare:

„– În anul 2009, eram SCAUNUL
din dreapta uºii, cum intrai la editura
Casa Cãrþii de ªtiinþã. În ziua aceea nu
Petru Poantã o aºtepta pe Irina Petraº,
citind tacticos un ziar, ci unul care se
numea Alexandru Jurcan. Deodatã,
Irina a izbucnit: „N-am vreme de tine,
lucrez o carte de douã mii de pagini.
Du-te mai bine ºi scrie ceva pentru
antologia Clujul din cuvinte!”

Alexandru s-a aºezat cu toatã greutatea
datoriei neîmplinite ºi atunci am simþit
prima trosniturã a fibrei lemnoase.
Cred cã l-am înþeles: oraºul nu putea
încãpea în cuvinte, dar s-ar fi putut
hrãni cu ele.”

Clujul din cuvinte
ALEXANDRU
JURCAN

Clujul 
din cuvinte

Clujul  din cuvinte
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fotografii: I Love Cluj



Calendarul evenimentelor: 
martie, aprilie 2010

1 mmartie-115 ooctombrie - Labi-
rintul sensurilor

2-66 mmartie - „Blossoming Al-
mon Trees”(Înflorirea migdalilor) -
Zilele ªtiinþei

3 mmartie - Conferinþa Euro-
peanã în ceea ce priveºte Uniunea
dintre Est ºi Vest

4-66 mmartie - „Les Rencontres”-
Conferinþã de întrunire

4 mmartie - Stelele mondiale la
Pécs- o serie de concerte susþinute
de Filarmonica Panoniei(Pannon
Philharmonic)

14-227 mmartie - Sãptãmâna Fran-
cofoniei – ediþia 18

15 mmartie-112 aaprilie - Festivalul
Primãverii la Pécs

21 mmartie - Ziua Prieteniei
Polonã-Maghiarã

27 mmartie-33 aaprilie - Sãptãmâna
greceascã(Festivalul grecesc)

Pe ttot pparcursul llunii mmartie
Dragostea de pãmânt – prima

reprezentaþie nocturnã a unui docu-
mentar legat de viaþa lui Vilmos
Zsolnay

Cucerirea oraºului
„Mihály Munkácsy” – trilogie

creºtinã
8-111 aaprilie - Workshop-ul in-

ternaþional „Bartók ºi Kodály” cu
participarea Corului din Pécs

9-110 aaprilie - Prima ediþie a
Întâlnirii Naþionale a Poeþilor ºi Au-
torilor Români

9-111 aaprilie - „Fringe Festival”
9 aaprilie - Reprezentaþie de

muzicã þigãneascã- „Váradi Roma
Cafe”

10 aaprilie - Reprezentaþie de
muzicã þigãneascã- „Béla Szakcsi
Lakatos Jr. Jazz Trio”

10 aaprilie - Stelele mondiale la
Pécs- o serie de concerte susþinute
de Filarmonica Panoniei(Pannon
Philharmonic)

10 aaprilie-110 mmai - Expoziþia de
mozaic de la Ravenna

14-116 aaprilie - Poziþionarea cul-
turii în spaþiul european

15 aaprilie - „Gandhi”- Festivalul
talentelor cercetaºilor 

17 aaprilie-88 mmai - A 20-a ediþie a
Zilelor Europene Culturale în
Kalsruhe: Budapesta/Pécs-Între
Epoci ºi Lumi

21-224 aaprilie - Zilele Academice
la Pécs

22 aaprilie - Stelele mondiale la
Pécs- o serie de concerte susþinute
de Filarmonica Panoniei (Pannon
Philharmonic)

23-224 aaprilie - „Cãi aurite”
(„Golden Routes”)

23-224 aaprilie - A 10-a ediþie a
Festivalului Filmului Studenþesc la Pécs

24 aaprilie - Ederlezi-Festivalul
Primãverii „Sfântul Gheorghe”

26 aaprilie-11 mmai - Maratonul de
dans la Pécs-Festivalul Internaþional
de Tineret ºi Tradiþii Populare

26 aaprilie - „Ennio Mar-
chetto:Ennio”-Teatrul Naþional din
Pécs
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VIZITE DIPLOMATICE

Ambasadorul Ungariei

Începutul anului 2010 a fost mar-
cat de noi vizite diplomatice impor-
tante, prima dintre acestea fiind cea a
Ambasadorului republicii Ungare,
domnul Oszkar Füzes, care s-a aflat în
Cluj-Napoca cu ocazia împlinirii a 20
de ani de la înfiinþarea UDMR.

E.S. dl. Oszkar Füzes ºi dl. Szilagy
Matyas, consulul Ungariei la Cluj-
Napoca, au avut o întrevedere cu pri-
marul Sorin Apostu ºi viceprimarul
Laszlo Attila, în data de 15 ianuarie.

În cadrul întâlnirii s-a discutat
despre proiectele pe care cele douã þãri le
realizeazã sau le vor putea realiza împre-
unã, cum ar fi dezvoltarea turismului cu
ajutorul investiþiilor ungare, construirea
unui hotel sau reabilitarea statuii lui
Matei Corvin din Piaþa Unirii. 

Primarul Sorin Apostu a insistat pe
oportunitãþile pe care le oferã Clujul în
domeniul turismului dar ºi în domeni-
ul cultural ºi ºi-a exprimat disponibili-
tatea cãtre relaþiile de colaborare între
cele douã municipalitãþi. De asemenea,
dl. primar a precizat cã un eveniment
special în acest an va fi reprezentat de
organizarea Zilelor Pecs-ului la Cluj ºi

Zilele Clujului la Pecs, Pecs-ul fiind
Capitalã Culturalã Europeanã 2010.

Ambasadorul Republicii Elene

Tot în cursul lunii ianuarie, pri-
marul Sorin Apostu a primit vizita
Excelenþei sale domnul Georgios
Poukamissas, Ambasadorul Republicii
Elene la Bucureºti.

Din delegaþia elenã au mai fãcut
parte dl. Ioannis Pashalis – consilier
economic ºi comercial ºi dl. Nikolaos
Kleitsikas – ataºat al Ambasadei Repu-
blicii Elene. Din partea municipalitãþii,
la întâlnire a participat ºi viceprimarul
Laszlo Attila.

E.S. domnul Georgios Poukamissas
este primul ambasador elen, cu misiune
oficialã, care a vizitat Clujul. În timpul
vizitei, Excelenþa Sa a remarcat creºterea
din ultimii ani a municipiului Cluj-
Napoca, în condiþiile în care zona Tran-
silvaniei nu a reprezentat un interes
major pentru investitorii eleni.

Principalele teme ale discuþiilor 
s-au bazat pe posibilitatea dezvoltãrii
unei legãturi între cele douã state,
domnul Ambasador venind cu pro-
punerea de înfrãþire între Cluj-Napoca
ºi un oraº elen, similar municipiului
nostru.

Primarul Sorin Apostu a apreciat
aceastã iniþiativã, mai ales pentru faptul
cã E.S. dl. Georgios Poukamissas a
invitat municipalitatea clujeanã sã par-
ticipe la târgul de turism de la Atena,
unde Clujul sã aibã un stand special
prin care sã fie prezentatã zona
Carpaþilor.

Experts Partenaires pour l'Entreprise 
a l'Etranger (EPEE) la Cluj

Conducerea municipalitãþii clujene,
în prezenþa d-lui viceprimar Radu
Moisin, a primit miercuri, 3 februarie
2010, vizita unei delegaþii de experþi ai
Experts Partenaires pour l`Entreprise a
l`Etranger (EPEE) din Franþa, sub
coordonarea d-lui Ciprian Mihali,
conf.univ.dr.al Facultãþii de Istorie si
Filozofie, UBB, Cluj. La întâlnire au
participat dl. Jacques Hogard,
preºedinte, ºi dl. Jacques Soppelsa, con-

silier-expert, rector onorific al Uni-
versitãþii Paris 1 – Sorbona, precum ºi
recent numitul Consul onorific al
Franþei la Cluj, dl. Pascal Fesneau. 

Prezenþa delegaþiei franceze la
Cluj-Napoca a avut ca scop observarea
mediului de afaceri, social, cultural,
universitar, economic, administrativ
clujean, ºi stabilirea unor repere func-
þionale pentru companiile franceze
dornice sã investeascã în Cluj. 

Compania EPEE (Experts Parte-
naires pour l'Entreprise a l'Etranger)
cautã sa joace un rol intermediar prin
serviciile de consultanþã oferite com-
paniilor strãine, Clujul fiind considerat
complex din punctul de vedere al
creºterii sale economice. 

Viceprimarul Radu Moisin a fãcut
cunoscut mesajul municipalitãþii clu-
jene de deschidere spre inovare ºi
oportunitãþi de dezvoltare localã,
accentuând potenþialul diversificat al
zonei, de la forþa de muncã înalt califi-
catã, formatã întrun centru universitar
de renume, pânã la fluxul investiþional
crescut ce a caracterizat Clujul în
ultimii ani. 

Facând apel la tradiþia francofonã
ºi propria sa experienþã pe piaþa clu-
jeanã, dl. Pascal Fesneau ºi-a arãtat
disponibilitatea de a oferi un exem-
plu pentru companiile franceze
interesate sã investeascã în Cluj, pre-
cum ºi de a realiza o pârghie de
comunicare între cele douã pãrþi,
românã ºi francezã.


