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Primarul Sorin Apostu a inau-
gurat imobilul de pe strada Moþilor
nr. 5 unde s-au mutat serviciile
Direcþiei pentru Evidenþa Persoanei,
respectiv Serviciul de Evidenþã a
Persoanelor (buletine), Serviciul
Informatic, Ghiºeul Unic ºi Serviciul
Stare Civilã 
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Municipalitatea acordã
împrumuturi pentru
reabilitarea termicã, 
persoanelor cu venituri
mai mici de 1.000 lei
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Parcarea 
neregulamentarã
a adus la buget
232.250 lei
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Tarifele stabilite pentru
închirierea spaþiilor cu
altã destinaþie decât
cea de locuinþã 
ºi alte hotãrâri ale
Consiliului Local
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Prezent la Cluj, premierul
Emil Boc a vizitat proiectul
de suflet, Centrul de
Informare pentru Cetãþeni,
început împreunã cu 
primarul Sorin Apostu.
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Clujul medieval revine la viaþã

Strandul SUN, adminis-
trat de Regia Autonomã a
Domeniului Public, a fost

deschis pentru public începând cu data
de 23 mai. 

În incinta strandului, RADP a amenajat,
în regie proprie, o serie de lucrãri de reabili-
tare care au constat în reparaþii gard împrej-
muitor, toaletare arbori, vopsire bazine etc.

De asemenea, Primaria a moderni-
zat locul de joacã pentru copii.

Programul de funcþionare a ºtran-
dului este 9.00 – 19.00, zilnic.

Tarifele de intrare:
5 lei pentru copiii sub 14 ani
10 lei pentru adulþi

RADP pune la dispoziþia celor
interesaþi:

ºezlonguri – 5 lei/zi, la care se
adaugã o garanþie de 5 lei

o masã de tenis de masã – 10
lei/orã

un teren de fotbal – 110
lei/orã

un teren de tenis de câmp – 20
lei/orã.

ªTRANDUL SUN ªI-A DESCHIS PORÞILEDUMITRU CERNA

BASTIONUL CROITORILOR 
ESTE REDAT COMUNITÃÞII

EVIDENÞA 
PERSOANELOR 
ªI STAREA CIVILÃ, 
ÎN SEDIU NOU

Primãria Cluj-Napoca a reluat
oficierea cãsãtoriilor în foiºorul din
Parcul Central „Simion Bãrnuþiu”
începând cu data de 9 mai 2009.

Amplasamentul din foiºor va fi
folosit doar pentru oficierea cãsã-
toriilor programate în zilele de
sâmbãtã ºi duminicã, celelalte
oficiindu-se la Casa Cãsãtoriilor
din Piaþa Unirii nr. 1.

Oficierea cãsãtoriilor în foiºo-
rul din Parcul Central oferã cu-
plurilor un cadru mai plãcut pen-
tru acest eveniment important din
viaþa lor. 

BASTIONUL CROITORILOR 
ESTE REDAT COMUNITÃÞII

Primãria 
Cluj-Napoca a finalizat lucrãrile 
de restaurare a Bastionului
Croitorilor, emblema a Clujului
medieval ºi obiectiv turistic 
important, vestigiu al celui de-al
doilea rând de fortificaþii construite
în secolul XV, parþial refãcut 
în perioada 1627-1629.
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PRIMÃRIA A RELUAT
OFICIEREA CÃSÃTORIILOR
ÎN FOIªORUL 
DIN PARCUL CENTRAL
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VOLUNTAR PENTRU UN MEDIU CURATVOLUNTAR PENTRU UN MEDIU CURAT

Trei tone de deºeuri! Atât au
reuºit sã strângã, în numai câteva ore,
voluntarii Centrului de Voluntariat
Cluj-Napoca ºi angajatii companiei
Evalueserve. Acþiunea de igienizare a
avut loc la liziera Pãdurii Fãget, în

zona strãzii Parâng, din cartierul Mã-
nãºtur. 

Cei 32 de voluntari care au ridicat
deºeurile abandonate în pãdure i-au inspi-
rat pe câþiva copii care locuiesc în zonã.
Aceºtia au cerut mãnuºi ºi saci menajeri ºi,

din proprie iniþiativã, au muncit cot la cot
cu voluntarii. “Am gãsit în pãdure de la
cãmãºi, pantofi pânã la scaune ºi canapele.
Nu-þi vine sã crezi ce pot sã arunce unii în
naturã”, a declarat Anca Mihãºean, volun-
tar al Centrului de Voluntariat Cluj-Napo-
ca. “Grupul nostru s-a luptat cu linoleu-
murile ºi covoarele abandonate printre
copaci. Erau acolo de ani de zile”, a afirmat
Mirela Grad, un angajat al companiei
Evalueserve, companie care ºi-a încurajat
angajaþii sã participe la aceastã acþiune de
voluntariat. 

Primãria a participat la aceastã acþiune
prin Polþia Comunitara, asigurând trans-
portul deºeurilor la Pata Rât.

Igienizarea Fãgetului a fãcut parte din-
tr-un eveniment mai amplu - Sãptãmâna
Naþionalã a Voluntariatului - organizat de
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Pe
lângã scopul direct de a curãþa Pãdurea
Fãget, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca
ºi-a propus sã tragã un semnal de alarmã în
legãturã cu problemele de mediu existente
la Cluj, cconsecinþã a nepãsãrii cu care sunt
abandonate deºeurile în zonele verzi.

Primarul Municipiului Cluj-Na-
poca, Sorin Apostu, a acordat diplome
de apreciere elevilor de la Liceul
Teoretic Lucian Blaga, pentru impli-
carea în activitãþi de conservare a me-
diului înconjurãtor.

Elevii claselor primare de la Liceul
Teoretic Lucian Blaga au participat
timp de trei luni la o serie de acþiuni de
colectare a hârtiei, în cadrul proiectului
”Copiii salveazã pãdurea”, timp în care
au strâns douã tone de hârtie. 

Activitãþile desfãºurate în spirit
ecologic au ca scop conºtientizarea
copiilor cu privire la importanþa
pãstrãrii curãþeniei mediului încon-
jurãtor ºi colectarea selectivã a
deºeurilor. 

Elevii participanþi la acest proiect
au fost invitaþi de primarul Sorin
Apostu în Sala de Sticlã a Primãrie,
unde au fost felicitaþi ºi încurajaþi sã
continue activitãþile de protejare a
mediului înconjurãtor.

ELEVI PENTRU 
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A doua etapã a programului 
de dezinsecþie în Cluj-Napoca

Primãria municipiului Cluj-Na-
poca a efectuat în cursul lunii mai, a
doua etapã de dezinsecþie a domeniu-
lui public din acest an. 

Substanþele folosite sunt Detral Su-
per ºi K-othrine EC 15/5, insecticide
pentru combaterea adulþilor ºi Biolarkim
14 ºi Bactivec, larvicide pentru comba-
terea larvelor. Produsele menþionate se
regãsesc în Registrul Naþional al pro-
duselor biocide avizate pentru profilaxia
sanitar umanã de Ministerul Sãnãtãþii ºi
fac parte din grupele Xn (gr. III), respec-
tiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Dezinsecþia previne ºi combate
transmisia unor boli de cãtre insecte
ºi acarieni. Realizatã preventiv, împie-
dicã înmulþirea ºi rãspândirea acestor
dãunãtori prin crearea de condiþii
nefavorabile dezvoltãrii lor ºi este
obligatorie atât pentru pedoniul pu-
blic, cât ºi pentru domeniul privat.

Activitatea de dezinsecþie este rea-
lizatã de firma S.C. CORAL IMPEX
SRL, conform contractului de conce-
sionare a serviciului public de derati-
zare, dezinsecþie ºi dezinfecþie în
municipiul Cluj-Napoca.

Liceul de Muzicã rãmâne în Piaþa Muzeului
Primarul Sorin Apostu ºi vicepri-

marii Radu Moisin ºi Laszlo Attila, au
negociat cu reprezentanþii Bisericii
Franciscane rãmânerea Liceului de Mu-
zicã „Sigismund Toduþã” în spaþiul
retrocedat bisericii în 2003 ºi 2004.

Reprezentanþii Bisericii Franciscane au
acceptat propunerea de încheiere a unui

contract de închiriere pentru anul ºcolar în
curs ºi anul ºcolar 2009-2010, cu posibilitate
de prelungire.

Solicitarea primarului Sorin Apostu a
venit ca urmare a nemulþumirilor create
de propunerea Inspectoratului Scolar
Judeþean de relocare a Liceului de
Muzicã la Scoala David Prodan, respec-

tiv relocarea Scolii David Prodan la
Grupul Scolar Unirea.

Primãria doreºte sã mulþumeascã repre-
zentanþilor Bisericii Franciscane ºi pãrinþilor
pentru înþelegerea de care au dat dovadã în rezol-
varea acestei situaþii de crizã, declanºatã de înche-
ierea perioadei de 5 ani de la retrocedarea imo-
bilelor în care funcþioneazã Liceul de Muzicã.

„PRODUS DE CLUJ” – 
CAMPANIE DE SUSÞINERE 
A BRANDURILOR LOCALE

În paralel, Primãria Cluj-Napoca sus-
þine campania iniþiatã de Realitatea TV Cluj,
„Produs de Cluj”, o campanie de încurajare
a consumului de produse locale, ºi de
conºtientizare a populaþiei cã, prin cum-
pãrarea unor astfel de produse, contribuie la
protecþia ºi siguranþa socialã, la condiþii mai
bune în ºcolile ºi spitalele din municipiu ºi
judeþ.

La campania „Produs de Cluj” s-au alã-
turat principalele branduri clujene: Ursus
Breweries, Prodvinalco, Farmec, Jolidon,
Eco Mat, Cosm-Fan, Banca Transilvania ºi
Rondo.

Primarul Sorin Apostu a propus ca pe
durata desfãºurãrii campaniei, firmele par-
ticipante sã îºi poatã amenaja standuri de
prezentare/vânzare a produselor pe platoul
de pe Bulevardul Eroilor, în zona Monu-
mentului Memorandiºtilor.

TÂRGUL 
PRODUCÃTORILOR CLUJENI

Primãria municipiului Cluj-Napoca
a lansat proiectul „Târgul producãtorilor
clujeni”, o piaþã de produse româneºti,
legume ºi fructe, care se desfãºoarã
lunar, în ultima sâmbãtã a lunii, între
orele 8.00 ºi 16.00, în parcarea de lîngã

piaþa Mihai Viteazu (în faþa Agenþiei de
voiaj CFR).

Târgul oferã producãtorilor un loc
unde sã-ºi vândã produsele la preþuri
corecte, fãrã sã trebuiascã sã plãteascã
chirii uriaºe, iar clujenilor le oferã posibili-
tatea sã-ºi cumpere produse proaspete ºi
la preþuri accesibile, direct de la producã-
tori. 
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Achiziþie chioºcuri multifuncþionale – lici-
taþie adjudecatã firmei Asteco Industria cu suma
de 895.115 lei

Extindere ºi modernizare iluminat public I
– licitaþie adjudecatã firmei SC Fise Serv Sise Tn
Aise SRL cu suma de 215.892 lei.

Extindere ºi modernizare iluminat public II
– licitaþie adjudecatã SC Fise Serv Sise Tn Aise
SRL cu suma de 298.331 lei.

Extindere ºi modernizare iluminat public
III – licitaþie adjudecatã SC Ianus Zalau SRL cu
suma de 348.828 lei

Extindere ºi modernizare iluminat public
IV – licitaþie adjudecatã SC Energobit SRL cu
suma de 383.832 lei.

Extindere ºi modernizare iluminat public V
– licitaþie adjudecatã SC Electroconstructia Elco
SRL cu suma de 332.605 lei.

Extindere ºi modernizare iluminat public
VI – licitaþie adjudecatã SC Energobit SRL cu
suma de 360.732 lei.

Extindere ºi modernizare iluminat public
VII – licitaþie adjudecatã firmei SC Electro-
constructia Elco SRL cu suma de 260.263,25 lei.

Extindere ºi modernizare iluminat public
VIII – licitaþie adjudecatã firmei SC Ianus Zalau
SRL cu suma de 292 786 lei.

Extindere ºi modernizare iluminat public V
– licitaþie adjudecatã firmei SC Energobit SRL
cu suma de 345 756 lei.

Execuþie lucrãri la Piaþa Unirii – licitaþie
adjudecatã firmei SC Iridium Construct SRL, cu
oferta în valoare de 3.898.352,25 lei.

Proiectare înlocuire parapeþi canalul Morii
– licitaþie adjudecatã firmei SC Bogart SRL pen-
tru oferta de 34.400,00, durata de predare 29 zile.

Construcþie parking suprateran Primãverii,
Mãnãºtur – licitaþie adjudecatã firmei SC Con-A
Sibiu, pentru oferta de 17.030.384,07 lei ºi dura-
ta de execuþie 5 luni.

Concurs de soluþii PUG – licitaþie adjude-
catã UTCN.

Spaþiu comercial Piaþa Zorilor – licitaþie
adjudecatã firmei SC Frigoline SRL pentru ofer-
ta de 4 lei/mp/zi.

Lucrãri suplimentare la obiectivul “ Mo-
dernizare strada Dâmboviþei” – licitaþie adjude-
catã firmei SC Construcþii Rutiere Cluj SA, pen-
tru oferta finalã în valoare de 56.494,40 lei.

LICITAÞII ÎN FAZA DE EVALUARE
17 aaprilie  22009

Obiectul licitaþiei: achiziþie chioºcuri multi-
funcþionale pe bulevardul Eroilor

Numele firmelor participante:
SC LB Meteor SRL – chioºc C3 – 2100

lei/lunã
SC Eti Construct SRL – chioºc C2 –

1600 lei/lunã
SC Eti Invest SRL – chioºc C2 – 2000

lei/lunã
SC Jamaica SRL – chioºc C4 – 1668,45

lei/lunã ºi chioºc C5 – 1521,45 lei/lunã
SC Fraxu 2003 SRL – chioºc C1 – 2003,4

lei/lunã
SC Symmetria SRL – chioºc C1 – 7276,5

lei/lunã, chioºc C3 – 5197,5 lei/lunã, chioºc C4 –
3234 lei/lunã, chioºc C5 – 4410 lei/lunã, chioºc
C6 – 4410 lei/lunã, 

SC MP Megapress SRL –  chioºc C1 –
6000,75 lei/lunã, chioºc C2 – 6048 lei/lunã,
chioºc C3 – 6993 lei/lunã, chioºc C4 – 3528
lei/lunã, chioºc C5 – 3381 lei/lunã, chioºc C6 –
3381 lei/lunã

Apex Editare SRL – chioºc C4 – 1881,6
lei/lunã, chioºc C5 – 1881,6 lei/lunã, chioºc C6 –
1881,6 lei/lunã

SC Garf SRL – chioºc C1 – 3041,01
lei/lunã, chioºc C2 – 2450,8575 lei/lunã, chioºc
C3 – 2110,6575 lei/lunã, chioºc C4 – 2386,545
lei/lunã, chioºc C5 – 1607,592 lei/lunã.
4 mmai  22009

Obiectul licitaþiei: reparaþii ºcoli ºi grãdiniþe,
etapa 2

Numele firmelor participante ºi ofertele
financiare depuse:

Lot 11 –– GGrãdiniþa AAlbã cca ZZãpada
S.C.Contina Rm.Vâlcea- 78.420,87 lei
S.C.Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti- 82.252,25 lei
S.C.Rombianca Cluj - 80.152,00 lei
S.C.Bamm Turda- 67.227,00 lei
S.C.Parament - 559.509,00 llei
S.C.Canion Cluj- 70.517,00 lei 
S.C.Construcþii Cluj - 79.082,00 lei
S.C.Irini Cluj - 109.907,94 lei

Lot 22 –– GGrãdiniþa RRazã dde SSoare
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 54.987,77 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

65.809,72 lei 
S.C.Egreta Cluj - 64.230,00 lei 
S.C.Rotus Impex Cluj - 54.059,00 lei 
S.C.Rombianca Cluj - 57.674,00 lei
S.C Bamm Turda-. - 55.126,00 lei 
S.C. Parament - 69.334,57 lei 
S.C. Canion Cluj - 53.529,00 lei 
S.C CConstrucþii CCluj. - 552.295,00 llei 
S.C. Irini Cluj - 65.995,16 lei

Lot 33 –– GGrãdiniþa MMica SSirenã
S.C. Novas Construct C.Turzii - 62.815,00 lei
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 58.024,75 lei 
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

74.584,45 lei 
S.C. Egreta Cluj - 62.509,00 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 62.393,00 lei 
S.C. Rombianca Cluj - 64.016,00 lei 
S.C. Bamm Turda - 66.823,00 lei 
S.C. Parament - 71.138,62 lei 
S.C. CCanion CCluj - 553.765,00 llei 
S.C. Construcþii Cluj - 64.983,00 lei 
S.C. Modernconstruct Cluj - 62.759,00 lei 
S.C.I rini Cluj- 74.269,34 lei 

Lot 44 –– GGrãdiniþa BBuburuza
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 94.629,01 lei
S.C.Van 3 Construct - 110.931,32 lei
S.C.Tci Cluj - 107.777,00 lei 
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

134.265,08 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 112.155,00 lei
S.C. Rombianca Cluj - 98.479,00 lei
S.C. Bamm Turda - 121.008,00 lei
S.C. Parament - 117.914,56 lei
S.C. CCanion CCluj - 883.809,00 llei
S.C. Construcþii Cluj - 106.506,00 lei
S.C. Modernconstruct Cluj - 112.625,00 lei 
S.C. Irini Cluj - 134.022,00 lei

Lot 55 –– GGrãdiniþa UUniversul CCopiilor
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 43.627,85 lei
S.C.Servinstal Cluj - 62.592,00 lei 
S.C.Tci Cluj - 53.626,00 lei
S.C Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti. -

57.511,58 lei
S.C.Delmod Cluj - 50.509,65 lei
S.C. Egreta Cluj - 53.143,00 lei lei
S.C. RRotus IImpex CCluj - 330.287,00 llei
S.C. Rombianca Cluj - 50.949,00 lei
S.C Bamm Turda. - 53.781,00 lei
S.C. Parament - 60.034,41 lei
S.C. Anva Com Turda - 36.835,00 lei 
S.C. Canion Cluj - 49.831,00 lei 
S.C. Construcþii Cluj - 62.389,00 lei
S.C. Modernconstruct Cluj - 55.757,00 lei 
S.C. Irini Tehnicom  Cluj - 54.939,00 lei

Lot 66 –– GGrãdiniþa AAcademia PPiticilor
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 55.761,72 lei 
S.C. Tci Cluj - 68.322,00 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti. -

68.196,83 lei
S.C. Delmod Cluj - 61.931,87 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 51.901,00 lei
S.C. RRombianca CCluj - 445.605,00 llei
S.C. Bamm Turda - 64.537,00 lei
S.C. Parament - 57.168,22 lei
S.C.Anva Com Turda - 49.926,00 lei
S.C. Canion Cluj - 50.978,00 lei 
S.C. Construcþii Cluj - 59.774,00 lei
S.C. Modernconstruct Cluj - 69.235,00 lei
S.C. .Irini Tehnicom  Cluj - 70.647,00 lei

Lot 77 –– GGrãdiniþa BBambi
S.C. CContina RRâmnicuVâlcea - 666.925,93 llei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti.  -

83.288,48 lei

S.C. Delmod Cluj - 83.567,97 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 83.770,00 lei
S.C. Rombianca Cluj - 85.426,00 lei
S.C. Bamm Turda - 67.227,00 lei
S.C. Parament - 84.641,46 lei
S.C. Canion Cluj - 71.379,00 lei
S.C. Construcþii Cluj - 68.696,00 lei
S.C. Irini Tehnicom  Cluj - 82.482,25 lei 

Lot 88 –– GGrãdiniþa UUniversitãþii
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 66.598,08 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti.   -

83.518,55 lei
S.C. Rombianca Cluj.- 78.378,00 lei
S.C. Bamm Turda - 67.227,00 lei
S.C. Parament - 81.604,15 lei
S.C. Prelter C.Turzii- 68.883,0 lei
S.C. Canion Cluj - 67.390,00 lei
S.C. CConstrucþii CCluj - 664.875,00 llei

Lot 99 –– ªªcoala HHorea
S.C. Sas Serv Zalãu - 118.116,00 lei
S.C. CContina RRm.Vâlcea - 888.130,70 llei
S.C. Impera 2000 - 98.839,90 lei
S.C. Servinstal Cluj - 117.460,00 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

127.607,65 lei
S.C. Rombianca Cluj - 144.248,00 lei
S.C. Bamm Turda - 117.647,00 lei
S.C. Parament - 127.833,45 lei lei
S.C. Prelter C.Turzii- 109.985,00 lei
S.C. Canion Cluj - 95.342,00 lei
S.C. Dacons - 119.398,15 lei
S.C. Construcþii Cluj - 106.301,00 lei
S.C. Irini Tehnicom  Cluj - 171.515,00 lei

lei 
S.C. Aci Cluj- 130.121,75 lei

Lot 110 –– LLiceu dde IInformaticã
S.C. Sas Serv Zalãu - 104.848,00 lei
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 112.937,50 lei
S.C. Van 3 Construct- 134.938,10 lei
S.C. Servinstal Cluj - 135.644,00 lei
S.C.Tci Cluj - 154.102,00 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

143.359,43 lei
S.C. Egreta Cluj - 149.158,00 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 147.094,00 lei
S.C. Tardo Cluj - 116.995,94 lei
S.C. Rombianca Cluj - 151.487,00 lei
S.C. Precon Cluj - 169.736,00 lei
S.C. Energo Line - 133.394,00 lei
S.C. Bamm Turda - 134.453,00 lei
S.C. Parament - 167.016,92 lei
S.C. CCanion CCluj - 1104.003,00 llei
S.C. Construcþii Cluj - 115.934,00 lei
S.C. Modernconstruct Cluj - 126.557,00 lei
S.C. Irini Cluj - 170.833,00 lei
S.C. Aci Cluj - 137.116,52 lei

Lot 111 LLiceul dde AArte PPlastice
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 77.738,75 lei
S.C. Servinstal Cluj - 110.311,00 lei
S.C. Tci Cluj - 102.067,00 lei lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

106.788,48 lei
S.C. Egreta Cluj - 109.414,00 lei
S.C. Rombianca Cluj - 95.752,00 lei
S.C. Bamm Turda - 100.840,00 lei
S.C. Parament - 102.344,58 lei
S.C.Anva Com Turda - 88.202,00 lei
S.C. CCanion CCluj - 776.929,00 llei
S.C. Construcþii Cluj - 90.818,00 lei
S.C. Modernconstruct Cluj - 98.302,00 lei
S.C. Irini Cluj - 112.411,80 lei
S.C. Aci Cluj- 110.101,66 lei

Lot 112 LLiceul MMaranatha
S.C. CContina RRm.Vâlcea - 226.358,61 llei
S.C. Servinstal Cluj - 34.514,00 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

38.406,89 lei
S.C. Delmod Cluj - 34.261,69 lei
S.C. Egreta Cluj - 31.586,00 lei
S.C. Tardo Cluj - 45.831,21 lei
S.C. Rombianca Cluj - 34.119,00 lei
S.C. Bamm Turda - 33.613,00 lei
S.C. Parament - 40.894,17 lei
S.C. Canion Cluj - 30.902,00 lei
S.C. Construcþii Cluj - 33.514,00
S.C. Irini Cluj - 40.866,00 lei

Lot 113 LLiceul TTeologic RReformat
S.C. SSalpex CCluj - 225.439,00 llei
S.C. Novas Construct C.Turzii - 31.737,00

lei
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 31.132,86 lei
S.C. - Servinstal Cluj 35.086,00 lei 
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

36.530,48 lei
S.C. Delmod Cluj - 33.790,86 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 31.146,00 lei
S.C. Rombianca Cluj - 37.231,00 lei
S.C. Bamm Turda - 33.613,00 lei
S.C. Parament - 38.515,14 lei
S.C. Construcþii Cluj - 30.721,00 lei
S.C. Modernconstruct Cluj - 33.991,00 lei
S.C. Irini Cluj - 40.675,00 lei

Lot 114 CColegiul TTehnic dde TTransporturi
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 114.939, 70 lei
S.C. Van 3 Construct - 135.233,10 lei
S.C. Tci Cluj - 146.708,00 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

162.650,43 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 107.881,00 lei
S.C. Tardo Cluj - 142.453,50 lei
S.C. Rombianca Cluj - 125.081,00 lei
S.C. Edilas Agg Zalãu - 120.492, 00 lei
S.C. Energo Line 98.471,00 lei
S.C. Bamm Turda - 134.453,00 lei
S.C. Parament - 117.239,60 lei
S.C.Canion  CCluj - 889.365,00 llei
S.C.Dacons- 138.365,38 lei
S.C. Construcþii Cluj - 133.290,00 lei
S.C. Modernconstruct Cluj - 123.055,00 lei
S.C. Irini Cluj - 178.554,00 lei
S.C.Co-Mod M.Ciuc- 145.899,79 lei 
S.C. Aci Cluj - 137.935,62 lei

Lot 115 CColegiul TTehnic NNapoca
S.C. Novas Construct C.Turzii - 92.548,00

lei 
S.C. SSas SServ ZZalãu - 880.707,00 llei 
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 83.580,18 lei 
S.C. Van 3 Construct - 84.613,63 lei
S.C. Tci Cluj - 95.873,00 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

113.098,40 lei
S.C. Delmod Cluj - 110.344,12 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 139.064,00 lei
S.C. Tardo Cluj - 98.699,60 lei
S.C. Rombianca Cluj - 87.904,00 lei
S.C. Precon Cluj - 106.489,00 lei
S.C. Bamm Turda - 100.840,00 lei
S.C. Parament - 113.999,07 lei
S.C.Construct Imob  Turda - 94.167,00 lei
S.C. Construcþii Cluj - 92.399,00 lei lei
S.C. - Irini Cluj 128.522,00 lei
S.C.Co-Mod M.Ciuc -117.378,00 lei

Lot 116 GGrup ªªcolar AAlexandru BBorza
S.C.Sas Serv Zalãu- 138.773,00 lei
S.C. Contina Rm.Vâlcea - 131.675,57 lei
S.C. Van 3 Construct - 158.653,32 lei
S.C. Tci Cluj - 171.181,00 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

164.165,85 lei
S.C. Rotus Impex Cluj - 121.700,00 lei
S.C. Tardo Cluj - 147.309,26 lei
S.C. Rombianca Cluj - 152.651,00 lei
S.C.Edilas Agg Zalãu - 161.164,00 lei 
S.C. Precon Cluj - 228.653,00 lei
S.C. Energo Line - 141.830,00 lei
S.C. Bamm Turda - 168.067,00 lei
S.C. Parament - 165.230,88 lei

S.C. CCanion CCluj - 1117.366,00 llei
S.C. Dacons - 156.252,88 lei
S.C. Construcþii Cluj - 143.875,00 lei
S.C. Modernconstruct Cluj - 142.787,00 lei
S.C. Co-Mod M.Ciuc - 195.774,00 lei
S.C Aci Cluj - 153.289,27 lei

Lot 117 CColegiu NNaþional EEmil RRacoviþã
S.C. CContina RRm.Vâlcea - 993.786,73 llei
S.C. Tci Cluj - 121.819,00 lei
S.C. Ipd ImpexSRL Certeze Negreºti -

137.068,34 lei
S.C. Delmod Cluj - 127.708,05 lei
S.C. Rombianca Cluj - 123.580,00 lei
S.C. Energo Line - 128.485,00 lei
S.C. Bamm Turda - 117.647,00 lei
S.C. Parament 128.795,82 lei
S.C. Construct Imob  Turda - 103.716,00

lei
S.C. Canion Cluj - 96.014,00 lei
S.C. Construcþii Cluj - 104.772,00 lei
S.C. Irini Cluj - 266.973,00 lei
S.C. Aci Cluj - 142.545,07 lei.

4 mmai 22009
Obiectul licitaþiei: contractarea lucrãrilor

pentru obiectivul de investiþii „Restaurarea ºi
consolidarea monumentului Matei Corvin”

Numele firmelor participante:
SC Sinecon SRL Sibiu
SC Kaloria Hotechnikai KFT
SC Concefa SRL
SC Reneszansz Kofarago SRL

11 mmai  22009
Obiectul licitaþiei: execuþie lucrãri la

Grãdiniþa Curie
Numele firmelor participante:
SC Cartelbau SA
SC Paramont SRL
Garant G Construct SRL
SC Stone SA
SC Napoca SA
SC Decorint SA
SC Tci Cluj SA
SC Robacom SRL

18 mmai  22009
Obiectul licitaþiei: dirigenþie de ºantier la

statuia lui Matei Corvin
Oferta primitã a fost din partea PFA Oprea

Ovidiu, de 1,3% din valoarea situatiei de lucrãri
acceptate la platã.

18 mmai  22009
Obiectul licitaþiei: lucrãri de finalizare a fân-

tânii mici de pe bulevardul Eroilor
Numele firmelor participante: SC Iridium

Construct SRL cu subcontractant, oferta depusã
fiind de 26.679,81 lei.

19 mmai  22009
Obiectul licitaþiei: reofertare - achizi-

þionarea de lucrãri pentru reabilitare termicã a
blocurilor de locuinþe din municipiul Cluj-
Napoca (vezi ttabel)

LICITAÞII LA CARE 
NU S-AU PREZENTAT OFERTE

Data: 66 mmai  22009
Obiectul licitaþiei: lucrãri pentru deviere

reþele pe str. Aurel Vlaicu, nr. 38-40.

LICITAÞII ADJUDECATE
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Programul de modernizare ºi extindere 
a Iluminatului Public în municipiul Cluj Napoca

1. IILUMINAT PPUBLIC ÎÎN ZZONELE DDINTRE BBLOCURI:

Zona Grigorescu Nord: str. Macului, str. Buzau, str. Iancu de
Hunedoara, str. Virgil Onitiu, str. Cucului, str. Honore de Balzac,
str. Tecuci, str. Hateg, str. Stefan Mora, în spatele blocurilor de pe
str. Donath 1-29 si 2-70, str. Alexandru Vlahuta nr. 26-32,  str.
Hateg, str. G-ral Eremia Grigorescu”

Zona Grigorescu Sud: str. Isaac Newton, str. Lacului,
str.Petuniei nr. 1-9, în spatele blocurilor de pe str. Alexandru
Vlahuta nr. 5,31-33,61-69, str. Fantanele nr. 1-7, în jurul blocurilor
de pe B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 126-132” 

Zona Grigorescu Vest: aleea Bucura, în spatele blocurilor de pe
str. Donath 170-200 si 109-117, str. Fantanela 7-65, str. Hateg, str.
G-ral Eremia Grigorescu”

Zona “A2” Cartierul Manastur: Grigore Alexandrescu,
Agricultorilor, Batozei, Bucium, Meziad si aleile Rucar, Garbau,
Iezer”

Zona Micro I: aleea Slanic, aleea Herculane, aleea Snagov, aleea
Borsec, în spatele blocurilor de pe strada Tineretului 24, 66-70, str.
Alexandru Vaida Voievod 25, 26, 72, str. Unirii 1-29” 

Zona Micro II: aleea Detunata, aleea Meses, aleea Baisoara,
aleea Baita, aleea Bizusa, aleea Scarisoara”

Zona Micro III: str. Albac, str. Ana Ipatescu, aleea Azuga, aleea
Padis, aleea Rasinari, str. S. Albini 129-135, str. Constantin
Brancoveanu 50-60, str. L. Rebreanu 60 conform planului de si-
tuaþie”.

Zona Micro IV: str. Alverna, în spatele blocurilor de pe B-dul
Constantin Brancuºi 172-208, str. Lacrimioarelor 1-9” Pentru aceste zone au fost încheiate contractele ºi lucrãrile vor

fi demarate imediat dupã obþinerea autorizaþiilor de spargere.
Termenul de finalizare a lucrãrilor este de 60 de zile. În total se vor
monta 887 lampadare     , dupã cum urmeazã: (TABEL 11)

2. IILUMINAT PPUBLIC SSTRADAL

Se vor moderniza 273 de strãzi, prin montarea a 3372 de aparate
de iluminat. Lucrãrile se vor executa în baza contractului de conce-
siune a serviciului de iluminat public stradal, încheiat între
Municipiul Cluj-Napoca ºi firma ELIN GMBH&CO din Austria:
(TABEL 22)

TABEL 11

TABEL 22

LISTA STRÃZILOR 
UNDE SE VA MODERNIZA ILUMINATUL PUBLIC

Andrei Muresanu

Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu

Bulgaria

Zona Centrala

Dambul Rotund

Gheorgheni

Dambul Rotund
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Gheorgheni

Grigorescu

Gruia

Iris

Manastur

Grigore Alexandrescu

Marasti

Plopilor

Plopilor

Someseni

Zorilor

Situaþia lucrãrilor la strãzi în prima parte a anului 2009
Programul dde rreabilitare 
288 sstrãzi:

4 strãzi finalizate: Haiducului,
Al Sahia, Martin Opitz, Belgrad;

21 strãzi în lucru: Prislop, Pãl-
tiniº, Izvorului, Vlãdeasa, Mãrgãului,
Mãrgãritarilor, Griviþei, Anina, Moº
Ion Roatã, Tulgheºului, Codrului,
Elicei, Ioan Pop de Cluj, Viile Dâmbu
Rotund, Tiberiu Brediceanu, Ion
Andreescu, Bradului, V. Carlova, Ilarie
Chendi, Zarandului, Sãlciilor.

Programul dde mmodernizare 
100 sstrãzi:

3 strãzi finalizate: Tribunul Vlã-
duþiu, Vasile Pârvan, Cernavodã;

11 strãzi în lucru: Nicolae Iorga,
Becaº, Alverna , Horticultorilor, Bâr-
sei, Câmpului, Moricz Zsigmond,
Heltai Gaspar, Lemnului, Muncito-
rilor, Albiei.

Programul dde aasfaltare:
7 strãzi finalizate: Petofi Sandor,

Almaºului, Beiuºului, Priveliºtii , P-þa
Gãrii – linia de tramvai, F-cii Chibrituri
(bretea), Dunãrii – tronsonul 3;

2 strãzi în lucru: Tulcea, Oaºului
–Fundãtura.

Programul dde pplombari:
Strãzi asfaltate: P-þa Unirii, Mo-

þilor, Oaºului, T.Vuia, Sp. Independen-

þei-pod Garibaldi, Horea, P-þa Gãrii,
pod IRA, Brâncuºi, Dacia, Cuza Vodã,
Drum Fãget, Plopilor, Dorobanþilor;

Strãzi de beton: Câmpul Pâinii,
Dâmboviþei 52, Mehedinþi 82, Do-
robanþilor 77, Peana 17, C.Brâncuºi
200, Mehedinþi 80 ºi 82, Observator
109, Brâncuºi 200, Jupiter 3, Venus,
Luceafãrului 6, Izlazului 1 ºi 3, Pasteur.

Programul dde îîntreþinere 
strãzi nnemodernizate

8 strãzi finalizate: Mãceºului,
Valea Fânaþelor, Mozart int C Turzii,
Uliului, AL Vaida Voievod- capãt,
Romul Ladea, Cpt Grigore Ignat, Po-
met (cimitir);

1 stradã în lucru: Eugen Ionesco.

Programul 
de mmodernizare ttrotuare:

5 strãzi (zone) finalizate: Titu-
lescu, F-cii de Zahãr, Tãietura Tur-
cului, Calea Baciului, Donath 44;

1 stradã în lucru: Inului.

Programul dde mmodernizare 
alei ººi sscãri

4 alei în lucru: Donath VII, XI,
Prof. Ciortea 1, Dorobanþilor 96,
Tecuci;

14 alei finalizate: Teleorman 3,
Dâmboviþei, Mehedinþi 82, Priveliºtii,
Brâncuºi 200, Brâncuºi 198, Islazului 5-
7-9-11, Mehedinþi 18-20, Mehedinti 22-
24, Observator 109, Câmpul Pâinii -2,
Petuniei, Parâng, Izlazului 1-3 (pãrculeþ).

Programul 
de aamenajare pparcãri

2 amplasamente în lucru:
Donath VII, Prof. Ciortea 1;

10 amplasamente finalizate:
Unirii 29, Unirii 23, Mehedinþi 23,
Detunata 11, Herculane, Snagov, Ro-
bert Koch, Mehedinþi 13, Mehedinþi
18-20, Mehedinþi 22-24.

Programul dde aamenajare pplatforme
destinate ppunctelor ggospodãreºti:

2 amplasamente în lucru:
Donath VII, Donath XI;

8 amplasamente finalizate:
Tulcea 2, Peana 17, Jupiter 3, Mehe-
dinþi 82, Brâncuºi 200, Unirii 23,
Dâmboviþei 52, Priveliºtii.

În sezonul rece, Serviciul adminis-
trare drumuri urbane a realizat lucrãri de
plombare specifice sezonului rece, cu
mixturã stocabilã, pe 60 de strãzi: Dra-

galina, Bariþiu-Op. Maghiarã, Uzinei
Electrice, P-þa Gãrii, Primãverii, Bure-
bista, Horea, Observator, Nod Calvaria,
A. Iancu, Memorandumului, Daicoviciu,
P. Chinezu, C.Floreºti, E. Petrovici, P
.Sandor, T. Vuia, Câmpului, Plopilor,
L.Raþiu, Oaºului, Dorobanþilor, Splaiul
Independenþei, A. Suciu, Branului, Pod
IRA, pod Mãrãºti, Berãriei, Z.Miklos, pod
Garibaldi, I. Creangã, I. Mãcelaru, Maga-
ziei, Cuza Vodã, Atelierului, D. Ferenc,
Constanþa, Iaºilor, Dacia, Moþilor, Badea
Cârþan, pod Locomotivei, I. M. Klein,
Buftea, Dornei, Primãverii, Intre Lacuri,
Aleea Peana, Bãiþa, T. Vladimirescu,
Pãdurii, I. Bob, Bucium, Plevnei, Baia
Mare, podul ºi bretelele Calvaria, F-cii
Zahãr, C.Turzii, B-dul 1 Decembrie, 
B-dul Muncii.

Strada Nicolae Iorga



Primãria Cluj-Napoca a primit de
la Guvernul României suma de
38.640.471 lei, necesarã reabilitãrii ter-
mice a 76 blocuri, cu un total de 3.500
apartamente.

Suma primitã reprezintã cota de
50% din contravaloarea lucrãrilor de
execuþie, la care se adaugã contribuþia
de 30% de la bugetul local, în valoare
de 23.184.282 lei ºi contribuþia aso-
ciaþiilor de proprietari, în sumã de
15.456.189 lei. 

Licitaþia pentru contractarea con-
structorilor pentru cele 61 imobile este
programatã pentru data de 26 iunie.
Pentru 15 imobile, licitaþia a fost orga-
nizatã la începutul primãverii.

În paralel, se vor demara licitaþiile
pentru realizarea auditului energetic,
expertiza structuralã ºi proiectarea
reabilitãrii termice pentru alte 296

blocuri înscrise în programul de
reabilitare termicã în ultima perioadã.
Costurile pentru aceasta fazã sunt
suportate de la bugetul local. 

Pânã în prezent, în Cluj-Napoca 
s-au reabilitat termic 11 imobile, în
valoare totalã de 7.431.070 lei. Acestea
sunt: Unirii nr.15, Albac nr.9, Bucegi
nr.3, Primãverii nr.14, bl.D19, Cioplea
nr.10, bl.S12, Bucium nr.17-19, bl.R 6-
7, Bucium nr.9, bl.D 40, Micuº nr.3,
bl.D12, Putna nr.4, Tarniþa nr.5, blA2,
Firiza nr.4, bl.A3. 

La iniþiativa primarului Sorin
Apostu, Consiliul local a aprobat un
program de împrumut pentru fami-
liile cu venituri lunare mici, care nu
îºi pot permite suportarea costurilor
reabilitãrii termice. Aceste sume
urmeazã sã fie recuperate de Consiliul
local în mod eºalonat, pe o duratã de

pânã la 3 ani de la data terminãrii
lucrãrilor. 

Conform Hotãrârii de Consiliu
local, familiile cu un venit net mediu
cuprins între 0 – 500 lei/lunã/membru
de familie vor returna banii in termen
de 3 ani de la finalizarea lucrarilor, iar
cele cu un venit net mediu cuprins
între 500,01 – 1.000 lei/lunã/membru
de familie, in termen de 1 an de la
recepþia lucrãrilor. Sumele datorate vor
fi indexate lunar cu rata inflaþiei.

Str. Fântânele nr.46, str. Mehedinþi
nr. 94 bl.S15, str. Brâncuºi nr. 194 bl. E2,
str.Moldoveanu nr. 8 blR14, Calea
Floreºti nr. 135 bl.C2, str. Mehedinþi nr.

1-3 bl.C1, str.Mehedinþi nr. 4, str.
Donath nr. 80, str. Donath nr. 13, str.
Bârsei nr.5 bl.H, str. Fabricii de Zahãr
nr. 14 bl. S10, str. Firiza nr. 10 bl. A4, str.
Anina nr. 15 bl. AA11, str. Parâng nr. 16
bl K2, str. Gr. Alexandrescu nr. 45 bl F2,
str. Zorilor nr 44 bl V-X, str. Aurel
Vlaicu nr 17 bl V7, str. Liviu Rebreanu
nr 27 bl D12, P-þa Abator nr 4-7 bl B, str.
Donath nr 107 bl P1, str. Aurel Suciu nr
20 bl 2, str. Plopilor nr 20 bl M3, str.
Molnar Piuariu nr 5 bl T4, str.
Castanilor nr 1 bl III H, str. Unirii nr 1,
str. Herculane nr 3, str. Bistritei nr 46 bl
22, str. Peana nr 8, str. Plopilor nr 10 bl
N3, str. Parâng nr 7 bl Y, str. Bucium nr
1 bl B1, str. Plopilor nr 44 bl D1, str.
Peana nr 18, str. Negoiu nr 5, bl G9, str.
Hateg nr 10 bl N2, str. Parâng nr 25 bl
H7, str. Haþeg nr 12 bl N1, str.
Dragalina nr 6, str. Bucium nr 5 bl D3,

str. Grigore Alexandrescu nr 19 bl D 36,
str. Donath nr 72 bl XII, str. Bistritei nr
79 bl 27, str. Putna nr 3 bl I2, str.
Mamaia nr 12 bl A1, str. Louis Pasteur
nr 76, str. Donath nr 113 bl O3, str. 16
Februarie nr 5-7 bl E1, str. Parâng nr 33
Bl H15, str. Donath bl XIII, str. Plopilor
nr 32 bl L 3 A, str. Godeanu nr 6 bl I6,
str. Albac nr 17, str. Ion Luca Caragiale
nr 5-7, str. Donath nr 18 bl turn IV, str.
Luceafarului nr 4 bl O, str. Parâng nr 27
bl H 8, str. Nicolae Titulescu nr 35 bl
B2, str. Lacul Roºu nr 3 bl B1, str.
Bucura nr 3 bl E, str. Donath nr 194 bl
A3, str. Fabricii de Zahãr nr 72 bl F1, str.
Dâmboviþei nr 28 bl D4, str. Parâng nr
29 Bl H 13, str. Mehedinþi nr 90, str.
Tarniþa nr 2 bl C1, str. Grãdinarilor nr 6
bl G2, str. Mehedinþi nr 76 bl GH, str.
Donath nr VII, str. Mehedinþi nr 92 bl
S1, str. Nicolae Pascaly nr 9 bl 28, str.
Bãiþa nr 12, str. Cioplea nr 3 bl S7, str.
Mehedinþi nr 27 bl E5, str. Fântânele nr
5 bl R, str. Tatra nr 3 bl VO, str. Cojocnei
nr 2 bl T11.
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BIROUL MASS-MEDIA,
CAMERA 50, MOÞILOR 3

REPARTIZAREA CHELTUIELILOR DE BLOC
(continuare ddin nnumãrul 441)

Repartizarea cheltuielilor
pe beneficiari

Cheltuielile pe beneficiari repre-
zintã cheltuielile aferente serviciilor de
care beneficiazã în mod individual
proprietarii, toþi sau în parte, gestion-
ate financiar prin intermediul aso-
ciaþiei de proprietari.

Cheltuielile pe beneficiari sunt
cheltuielile cu privire la: citirea, calcu-
lul ºi gestiunea consumurilor indivi-
duale de apã rece, apã caldã, cãldurã,
gaze, energie electricã, deºeuri muni-
cipale; servicii cu privire la reparti-
toarele de costuri; chiriile spaþiilor
comune - boxe, casa scãrii, holuri,
spaþiu ghenã, terasã etc.; gestiunea aju-
toarelor bãneºti; gestiunea contractelor
cu caracter individual; întreþinerea
interfonului ºi a pãrþii de instalaþie din
interiorul apartamentului; verificarea
metrologicã a contoarelor individuale
de energie termicã, în cazul distribuþiei
orizontale; reviziile instalaþilor inte-
rioare de gaze, apã ºi încãlzire; alte ser-
vicii individuale cãtre proprietari.

Cheltuielile pe beneficiari se repar-
tizeazã conform valorii care revine
fiecãrui beneficiar în cauzã. Pentru
proprietarii care beneficiazã de anu-
mite servicii ºi determinã consumuri
suplimentare, în condiþiile în care nu
existã nicio interdicþie legalã în acest
sens, calculul cotei de contribuþie afe-
rente cheltuielilor pe beneficiari se face
conform baremelor stabilite prin nor-
mativele tehnice în vigoare sau, în lipsa
acestora, conform deciziei comitetului
executiv, în funcþie de cantitatea con-
sumatã.

Repartizarea cheltuielilor
pe consumatori tehnici

Cheltuielile pe consumatori teh-
nici reprezintã cheltuielile asociaþiei de
proprietari pentru: încãlzirea pro-
prietãþilor individuale - apartamente,
spaþii cu altã destinaþie decât aceea de
locuinþã (energia termicã sub formã de
cãldurã; combustibilul ºi energia elec-
tricã pentru încãlzire; salariu/remune-
raþie pentru fochist ºi echipament de
lucru; costuri pentru funcþionarea
instalaþiilor de încãlzire centralã).

Cheltuielile cu consumurile co-
mune de energie termicã din spaþiile
aflate în proprietate comunã, ºi
anume casa scãrii, culoare, spãlãtorii,
uscãtorii, subsol, holuri ºi altele
asemenea, se repartizeazã proporþio-
nal cu cota-parte de proprietate indi-
vizã care îi revine fiecãrui proprietar,
astfel cum aceasta este înscrisã în actul
de proprietate sau cum a fost recalcu-
latã conform prevederilor prezentelor
norme metodologice. Pentru calculul
cheltuielilor cu încãlzirea spaþiilor
comune, precum ºi pentru alocarea,
încasarea ºi plata sumelor aferente
contractului individual de prestãri de
servicii energetice, societatea presta-
toare poate încheia un contract de
prestãri de servicii cu asociaþia de pro-
prietari. Valoarea contractului se
negociazã între pãrþi. Proprietarii
apartamentelor ºi ai spaþiilor cu altã
destinaþie decât aceea de locuinþã
deconectaþi de la sistemul de ali-
mentare centralizatã cu energie ter-
micã al clãdirii au obligaþia sã-ºi asi-
gure o altã sursã de încãlzire. Dacã pro-
prietarul unui apartament sau al unui
spaþiu cu altã destinaþie decât aceea de
locuinþã modificã suprafaþa echivalen-
tã termic de încãlzire din apartamen-
tul sau din spaþiul pe care îl deþine,
cota-parte de participare la cheltuielile
pentru încãlzire se va recalcula prin
aplicarea unui coeficient de modifi-
care a suprafeþei utile luate în calcul,
fãrã a modifica cota indivizã a aparta-
mentului. Coeficientul se calculeazã
conform normelor tehnice elaborate
de Autoritatea Naþionalã de Regle-
mentare pentru Serviciile Comuni-
tare de Utilitãþi Publice, pe baza unui
studiu de specialitate.

Repartizarea cheltuielilor
de altã naturã

Cheltuielile de altã naturã repre-
zintã cheltuielile efectuate pentru plata
unor servicii care nu pot fi repartizate
dupã criteriile prevãzute la art. 47 lit.
a)-c) din Legea nr. 230/2007.

Cheltuielile de altã naturã repre-
zintã cheltuielile asociaþiei de proprie-
tari pentru: lucrãrile de întreþinere,
reparaþii ºi înlocuiri la antena ori
antenele colective de televiziune, care
se repartizeazã în raport cu numãrul
prizelor de televizoare aflate în
locuinþe ºi în spaþiile cu altã destinaþie
decât aceea de locuinþã, în condiþiile în
care nu existã o hotãrâre a adunãrii
generale prin care sistemul de antenã
colectivã sã fie desfiinþat sau casat;
cutiile poºtale, cheile de la uºa de
intrare comunã în clãdire, care se
repartizeazã în raport cu numãrul pro-
prietarilor; alte cheltuieli, repartizarea
fãcându-se în conformitate cu clauzele
contractuale sau conform modului de
facturare; curãþatul coºurilor de fum,
care se repartizeazã fiecãrui proprietar
proporþional cu numãrul sobelor ºi al
maºinilor de gãtit racordate la coºurile
de fum ale clãdirii.

Alte cheltuieli în cadrul asociaþiei
de proprietari se repartizeazã în con-
formitate cu normele ºi normativele

avute în vedere la facturarea comunã a
acestora ºi/sau în conformitate cu
clauzele prevãzute în contractele
încheiate cu furnizorii respectivelor
servicii.

Cheltuielile privind serviciile pen-
tru încãlzirea centralã ºi prepararea
apei calde menajere asigurate prin cen-
trale termice proprii sau aflate în
exploatarea directã a asociaþiei de pro-
prietari cuprind: costul combustibilu-
lui, costul transportului acestuia pânã
la locul de consum, cheltuielile efectu-
ate cu îndepãrtarea reziduurilor, costul
energiei electrice consumate pentru
funcþionarea instalaþiilor aferente ºi
iluminatul încãperilor în care sunt
amplasate acestea, costul echipamen-
tului de lucru ºi protecþie pentru
fochiºtii care deservesc centralele ter-
mice, indemnizaþiile, respectiv salariile
acestora, inclusiv contribuþiile cãtre
bugetul de stat, costul materialelor
necesare pentru pãstrarea curãþeniei în
centralele termice, costul apei pentru
umplerea instalaþiei.

Încã 76 blocuri au intrat în programul de reabilitare termicã

Lista imobilelor 
care vor fi reabilitate termic
pânã la sfârºitul anului:
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Bastionul Croitorilor va adaposti
Centrul de culturã urbanã, un loc în
care cetãþenii oraºului vor fi informaþi
asupra principalelor proiecte de dez-
voltare urbanã, de investiþii publice ºi
private, în cadrul unor consultãri ºi
dezbateri publice. 

Premierul Emil Boc, fost primar al
Municipiului Cluj-Napoca, a solicitat
la începutul anului 2006, trecerea aces-
tui monument istoric din proprietatea
Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi
administrarea Muzeului Naþional de
Istorie a Transilvaniei, în proprietatea

Municipiului Cluj-Napoca ºi adminis-
trarea Consiliului Local. Transferul de
proprietate s-a realizat în septembrie
2006, prin HG 1205/6.09.2006.

Lucrãrile de reabilitare au început
în septembrie 2007 ºi au costat
2.012.980,76 lei.

Reorganizarea spaþiului interior va
permite dispunerea funcþiunilor pre-
conizate astfel:

o cafeterie cu anexele sale,
grupuri sanitare, la subsol, cu acces din

exterior dar ºi de la parter, prin inte-
rior, administratã de cantina primãriei,

zonã pentru expoziþii temporare
la parter 

spaþiu expoziþional pe pereþii
exteriori ai monumentului

salã de conferinþe de minim 70
locuri la nivelul 1

spaþiu pentru o bibliotecã spe-
cializatã la nivelul 2

spaþiul tehnic ºi logistic la
nivelul 3 (sub acoperiº).

La inaugurarea oficialã au particpat
alãturi de primarul Sorin Apostu ºi ofi-
cialitãþile administraþiei locale ºi judeþene,
Primul Ministru al României, Emil Boc
ºi membrii ai cabinetului sãu, domnii
Theodor Paleologu – Ministrul Culturii
ºi Radu Berceanu – Ministrul Trans-
porturilor.

Prin valoarea ºi interesul istoric al
clãdirii, prin activitãþile culturale pe care
le va adãposti, Bastionul Croitorilor va
deveni un important obiectiv turistic. 

Bastionul Croitorilor 
este redat comunitãþii
Bastionul Croitorilor 
este redat comunitãþii

Primãria Cluj-Napoca a finalizat lucrãrile de restaurare 
a Bastionului Croitorilor, emblema a Clujului medieval ºi obiectiv
turistic important, vestigiu al celui de-al doilea rând de 

fortificaþii construite în secolul XV, parþial refãcut în perioada 1627-1629.
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PODUL HOREA 
(SCHITA 1 – A ªI B)

Primãria Cluj-Napoca a finalizat mo-
dernizarea semaforizarii pe podul Horea, la
intersecþiile: George Bariþiu – Regele Fer-
dinand – Piaþa Mihai Viteazul ºi Dacia – Ho-
rea – Dragalina. Odatã cu modernizarea se-
maforizãrii ºi implementarea managemen-
tului de trafic urban, în cele douã intersecþii
au apãrut urmãtoarele modificãri:

În intersecþia strãzilor George Bariþiu –
Regele Ferdinand – Piaþa Mihai Viteazul

Faza 1: de pe strada Regele Ferdinand în
toate direcþiile, virajul de dreapta spre Piaþa
Mihai Viteazul fiind pe verde intermitent;

Faza 2: intrarea în intersecþie de pe pod, în
toate directiile, cu verde intermitent la virajul
dreapta pe strada George Bariþiu, concomitent
cu verde pentru virajul dreapta din Piaþa Mihai
Viteazul spre strada Horea, pe pod;

Faza 3: Piaþa Mihai Viteazul viraj stânga
pe Regele Ferdinand, concomitent cu virajul
de stânga de pe strada George Bariþiu spre
strada Horea pe pod ºi viraj dreapta de pe
pod spre strada George Bariþiu;

Faza 4: din Piaþa Mihai Viteazul direcþia
înainte pe strada George Bariþiu ºi viraj
dreapta intermitent pe strada Horea, pe pod,
simultan cu înainte de pe strada George
Bariþiu spre Piaþa Mihai Viteazul ºi viraj
dreapta pe strada regele Ferdinand.

În intersecþia strãzilor Dacia – Dragalina
– Horea, noul program de semaforizare este
urmãtorul:

Faza 1: înainte ºi stânga dinspre pod spre
Horea ºi Dragalina, simultan cu traversarea
pietonilor pe strada Dacia;

Faza 2: înainte ºi dreapta dinspre pod spre
Horea ºi Dacia, de pe strada Horea înainte ºi
dreapta pe verde intermitent, simultan cu
traversarea pietonilor pe strada Dragalina;

Faza 3: de pe strada Dragalina, în toate
direcþiile, simultan cu virajul dreapta de pe
strada Horea spre Dragalina;

Faza 4: de pe strada Dacia înainte ºi
stânga pe Dragalina ºi pod, simultan cu
virajul dreapta dinspre pod spre strada Dacia
ºi traversarea pietonilor pe strada Horea.

Modernizarea semaforizarii intersecþiei
George Bariþiu – Regele Ferdinand – Piaþa Mihai
Viteazul aduce ca noutate realizarea virajelor la

stânga, direct, fãrã a ocoli centrul imaginar al
intersecþiei. În acest fel, virajul la stânga nu mai
este condiþionat de virajul la stânga din sensul
opus, cele douã miºcãri putând avea loc în acelaºi
timp. Soluþia propusã este conformã cu legislaþia
actualã, care nu mai conþine prevederea cã virajul
la stânga se face prin ocolirea centrului imaginar
al intersecþiei (foto schiþã)

pe sstrada BBrigadierilor
Sensul unic pe strada Brigadierilor s-a

instituit începând cu data de 24 aprilie, din-
spre sstrada MMorii sspre sstr. TTraian VVuia.

Mãsura este dublatã de realizarea circula-
þiei auto în dublu sens pe aleea care face legã-
tura între str. Brigadierilor ºi str. Înfrãþirii.

pe sstrada CCiocârliei
Sensul unic pe strada Ciocârliei s-a insti-

tuit începând cu data de 16 mai, pe tronsonul
cuprins între numerele 1-45, dinspre sstrada
Fabricii sspre sstrada CCrinului.

Se pãstreazã circulaþia în dublu sens pe
tronsonul cuprins între str. Fabricii ºi aleile
din spatele blocurilor 1-3-5 de pe str. Fabricii.

pe aaleile aadiacente sstrãzii PPetuniei
Instituirea sensului unic de circulaþie pe

aleile dintre imobilele de pe strada Petuniei
nr. 1 ºi 3 ºi Petuniei nr. 3 ºi 5 a intrat în
vigoare din data de 9 mai.

pe sstrada AArgeº 
Sensul unic pe strada Argeº, pe tronsonul

cuprins între str. Constanþa ºi str. Paris, din-
spre sstr. CConstanþa sspre sstr. PParis, s-a instituit
începând cu data de 14 aprilie.

pe sstrada CCeahlãu
Sensul unic pe str. Ceahlau, pe tronsonul

cuprins între str. Cireºului ºi str. Obser-
vatorului, dinspre sstr. CCiresului sspre sstr. OOb-

servatorului, s-a instituit începând cu data de
15 aprilie.

Odatã cu implementarea acestei mãsuri a
Comisiei de Sistematizare a Circulaþiei, s-au
luat în evidenþã parcãri pe partea carosabilã.

Sens uunic ppe sstrada DDacia
Sensul unic pe strada Dacia, dinspre

podul TTraian sspre sstrada HHorea, s-a instituit
începând cu data de 17 mai, ca urmare a
semaforizãrii intersecþiei Podul Traian-
Traian-Decebal-Dacia.

Trasee alternative pentru intrarea în stra-
da Horea dinspre cartierul Grigorescu (str.
Dragalina) pentru cei care doresc sã ajungã la
podul Traian: 

- strada Horea – strada Cloºca – strada
Decebal

- strada Horea – Piaþa Mihai Viteazul –
strada I.P.Voiteºti

Aceastã modificare în reglementarea cir-
culaþiei auto din zonã atrage dupa sine inter-
zicerea virajului la stânga spre strada Dacia,
de pe podul Traian (reglementare necesarã
pentru reducerea numãrului de faze ale
semaforului, având ca beneficiu fluidizarea
circulaþiei în intersecþie). 

Variante alternative pentru conducãtorii
auto care doresc sã ajungã pe strada Horea,
sunt: viraj stânga de pe strada I.P. Voitesti
(dinspre hala agroalimentara Mihai Viteazul)
spre Piaþa Mihai Viteazul (spre cinematogra-
ful Republica) sau viraj stânga de pe strada

Decebal pe strada Cloºca (înainte de a ajunge
la sediul Poliþiei).

În completare la noua organizare a cir-
culaþiei auto, pe podul Traian, benzile de
circulaþie sunt redistribuite astfel: din 2
benzi pe fiecare sens se vor face: 1 bandã de
mers spre strada Decebal (interzicerea
virajului la stânga ºi la dreapta înseamnã un
numãr mai mic de maºini) ºi trei benzi
spre strada I.P.Voiteºti, din care una va fi
pentru dreapta, spre cinematograful Re-
publica.

Noile reglementari vor sta la baza întoc-
mirii programului de semaforizare de la
Podul Traian (pe ambele pãrþi).

Odata cu implementarea noului sistem
de traversare a acestei intersecþii, RATUC
modificã traseele liniilor 26, 28 ºi 28B, dupã
cum urmeazã:

L 26 (spre CUG): Dragalina– Horea – 
P-þa M. Viteazul – str. Decebal;

L 28 si 28B(spre cartier): P-þa M. Viteazul
(Fierul) – P-þa M. Viteazul (Flip) – Horea –
Dragalina.

De asemenea, se înfiinþeazã urmãtoarele
staþii de oprire:

- pentru linia 26: P-þa M. Viteazul –
Fierul (comunã cu L28 ºi 28B);

- pentru liniile 28 ºi 28B: P-þa M. Viteazul
– Flip (comuna cu L 1, 9 ºi 29)

Se desfiinþeazã staþia Dacia pentru linia
26 (spre CUG) ºi pentru liniile 28 ºi 28 B
(spre Grigorescu).

Nesemaforizate
pe sstrada TTaberei - s-a instituit o tre-

cere de pietoni pe str. Taberei, la intersec-
þia cu strada Arinilor, începând cu data de
6 mai

în PPiaþa 114 iiulie s-au instituit 6 tre-
ceri noi de pietoni, începând cu data de 27
aprilie, astfel:

- Piaþa 14 Iulie – str. Al. Vlahuþã
- Piaþa 14 Iulie – str. Giuseppe Gari-

baldi
- str. Giuseppe Garibaldi – Piaþa 14

Iulie

- Piaþa 14 Iulie – str. Sigismund Toduþã
- str. Bartok Bela – Piaþa 14 Iulie
- str. Sinaia – Piaþa 14 Iulie

la iintersecþia PPlopilor –– BBerãriei s-au
instituit doua treceri de pietoni, începând
cu data de 30 aprilie.

Semaforizate
la iintersecþia sstrãzii CCalea TTurzii ccu

strada BBuna ZZiua s-au instituit douã tre-
ceri de pietoni, începând cu data de 30
aprilie 2009.

SISTEM NOU DE SEMAFORIZARE 
ÎN ZONA CENTRALÃ

Primãria municipiului Cluj-Napoca
a semaforizat intersecþiile de pe Calea
Floreºti cu strãzile Taberei ºi Ciobanului,
ºi a modernizat semaforul din dreptul
magazinului Billa, pentru corelarea cu
celelalte semafoare de pe Calea Floreºti.

Noile reguli de circulaþie instituite
odatã cu amplasarea celor douã
semafoare interzic vvirajul lla sstânga ppe
str. CCiobanului, ppe sstr. TTaberei ººi ppen-
tru iintrarea lla mmagazinul BBilla. Accesul
pe cele trei strãzi se poate face prin
întoarcere la podul Calvaria (pentru
strada Taberei ºi accesul la Billa) ºi
Nodul N (pentru strada Ciobanului).

Implementarea sistemului de se-
maforizare pe Calea Floreºti este un
pas premergãtor extinderii sistemului
de „undã verde” la ieºirea spre Floreºti.

SENSURI UNICE INSTITUITE 
ÎN PERIOADA APRILIE - MAI

TRECERI DE PIETONI ÎN CURS DE AMENAJARE
Livezii – Patriciu Barbu
Gospodarilor – Patriciu Barbu
Roºiori – Patriciu Barbu
Donath – Iacob Bologa
Mihail Kogãlniceanu – Universitãþii
Sobarilor – Vasile Lucaciu
Sobarilor – George Gordon Byron
Zorilor – Gheorghe Dima

TRECERI DE PIETONI AMENAJATE ÎN PERIOADA APRILIE - MAI
DOUÃ NOI SEMAFOARE PE CALEA FLOREªTI

Sens unic, strada Ceahlãu

Sens unic, strada Dacia

Trecere pietoni, Piaþa 14 iulie

Semafor 
Calea Floreºti

Semafor 
Calea Floreºti
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EVIDENÞA PERSOANELOR ªI STAREA CIVILÃ, ÎN SEDIU NOU
Primarul Sorin Apostu a inaugurat imobilul

de pe strada Moþilor nr. 5 unde s-au mutat ser-
viciile Direcþiei pentru Evidenþa Persoanei,
respectiv:

Serviciul de Evidenþã a Persoanelor 
(buletine)
Serviciul Informatic ºi Ghiºeul Unic
Serviciul Stare Civilã 

Direcþia de Evidenþã a Persoanelor, servi-
ciu public comunitar specializat, s-a constituit
prin reorganizarea serviciului de stare civilã din
aparatul propriu al Consiliului Local al munici-
piului Cluj-Napoca ºi al Biroului de evidenþa
populaþiei ºi grupeazã în momentul de faþã 39
funcþionari din care 35 de execuþie ºi 4 de con-
ducere.

Activitatea Direcþiei de Evidenþã a Persoa-
nelor este coordonatã de secretarul municipiu-
lui Cluj-Napoca.

Cele trei servicii ale direcþiei au funcþionat
în douã locaþii distincte: Serviciile de Evidenþã
a Persoanelor, Informatic ºi Ghiºeul Unic pe
str.Decebal nr.26, iar Serviciul Stare Civilã în
P-þa Unirii nr.1.

În urma amenajarii imobilului de pe strada
Moþilor nr. 5, o investiþie de 1.810.000 lei,
toate activitãþile specifice evidenþei populaþiei
ºi stare civilã au fost grupate, oferind astfel o
mai bunã calitate serviciilor oferite cetãþenilor.

Inauguarea oficialã a noului sediu s-a fãcut
în prezenþa premierului Emil Boc ºi a oficialitã-
þilor din administraþia publicã clujeanã.
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ART.1. Se aprobã lista cuprinzând
solicitanþii declaraþi eligibili pentru
acordarea subvenþiei  prevãzute în
Programul naþional privind sprijinirea
construirii de locuinþe proprietate per-
sonalã,  conform anexei care face parte
integrantã din hotãrâre.

ART.2. Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
patrimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Anexa la Hotãrârea nr.
222/2009, lista cu solicitanþii
eligibili pentru acordarea de 
subvenþii conform O.U.G 51/2006
modificatã ºi completatã

1. CREÞ ISTAFIE - str. Meteor,
nr. 37A, municipiul Cluj-Napoca, jud.
Cluj

ART. II. Se modificã art. 1 al
Hotãrârii nr. 618/2004, care va avea
urmãtorul cuprins:

“Se aprobã atribuirea locuinþei si-
tuatã în municipiul Cluj-Napoca, str.
Moþilor nr. 14, ap. 12-14 pentru d-l
BOB SIMION, cu urmãtoarea struc-
turã: una camerã = 16,33 mp.; una
camerã = 15,50 mp.; una bucãtãrie =
8,60 mp; un hol= 5,80 mp.; una
baie=3,92 mp. ºi una cãmarã alimente
= 2,15 mp.”

ART.II. Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
patrimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Art. 11. Se aprobã valoarea minima
ce poate fi ofertatã în cadrul proce-
durilor de selecþie de oferte pentru

închirierea spaþiilor cu destinaþie de
terasã alimentaþie publicã amplasate
în zonele pietonale nou edificate de
pe razã municipiului Cluj-Napoca
aprobate prin Hotãrârea nr. 325/
2008, desfãºurate în cursul anului
2009, respectiv 34,5 lei/mp/luna. În
cursul anilor urmãtori aceastã va-
loarea se va modificã în funcþie de
cursul inflaþiei/deflaþiei corespunzã-
toare.

Art. 22. Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã Direcþia
tehnicã ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Art. II Se modificã Anexa la Ho-
tãrârea nr. 74/2009 în sensul com-
pletãrii listei obiectivelor de investiþii
finanþate din taxa specialã de apa în
anul 2009, conform anexei care face
parte integrantã din prezenþa hotãrâre.

Art. III Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã Com-
pania de Apa Someº ºi Direcþia eco-
nomicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Anexa - Completarea listei
obiectivelor de investiþii
finanþate din taxa specialã de
apã pe anul 2009

Ob 33: Reabilitarea reþelelor de apa
ºi canalizare din mun. Cluj-Napoca,
etapã a IV a: Apa: Iosif Vulcan, Griviþei,
Mãrgãului , Brutarilor.

Art. 1. Se aprobã alocarea sumei
de 799.933 lei din bugetul pe anul
2009 al Direcþiei de Asistentã Socialã
organizatã cã serviciu public în subor-
dinea Consiliului local al municipiu-
lui Cluj-Napoca, pentru acordarea de
subvenþii pe parcursul anului calen-
daristic 2009, asociaþiilor ºi fundaþiilor
cuprinse în anexa care face parte inte-
grantã din prezenþa hotãrâre, în con-
formitate cu prevederile Legii nr.
34/1998, pe perioadã valabilitãþii
acreditãrii acestora cã furnizori de ser-
vicii sociale.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevede-
rilor hotãrârii se încredinþeazã Di-
recþia de Asistentã Socialã, organizatã
cã serviciu public în subordinea
Consiliului Local al municipiului
Cluj-Napoca. 

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Anexa
1. Fundaþia Prison Fellowship

România - 282.425 lei 
2. Serviciul de Ajutor Maltez în

România - 38.458 lei
3. Fundaþia pentru Îngrijirea Vârst-

nicului - 148.500 lei
4. Asociaþia de Ajutor Familial

„Asistmed” - 148.500 lei
5. Asociaþia Providenta Gond-

viseles-Fursorge - 17.600 lei
6. Fundaþia de Caritate Herald -

33.000 lei
7. Congregaþia “Surorile Maicii

Domnului” - 27.500 lei
8. Uniunea Creºtinã din România

- 24.750 lei
9. Asociaþia Caritas Eparhial Greco

Catolic Cluj - 79.200 lei

ART.1. Se aprobã vânzarea urmã-
toarelor spaþii cu altã destinaþie, în bazã
Legii nr. 550/2002:

1. Spaþiul cu altã destinaþie situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai
nr. 4, solicitantei S.C. IOANA MÃRIA
COMERCIAL IMPEX SRL. Preþul,
conform raportului de evaluare, este
22.294 Euro, preþul final de vânzare
este 26.000 Euro. Preþul în lei se va sta-
bili la cursul lei/Euro al BNR (4,229
lei/Euro), înregistrat la data ºedinþei
Consiliului Local când va fi adoptatã
hotãrârea de vânzare a spaþiului. Preþul
va fi achitat în rate, astfel: avans 25% la
data semnãrii contractului, iar dife-
renþa, în rate lunare eºalonate pe trei
ani. Spaþiul are suprafaþa utilã 15,28
mp., suprafaþa desfãºuratã 23,24 mp,
teren în cotã indivizã 23,24 mp.

2. Spaþiul cu altã destinaþie situat în
municipiul Cluj-Napoca, P-ta ªtefan
cel Mare nr. 14, solicitantei S.C. AIR
TRANSILVANIA SERVICE SRL.
Preþul conform raportului de evaluare,
este 73.539 Euro, preþul final de vân-
zare este 79.999 Euro. Preþul în lei se
va stabili la cursul lei/Euro al BNR
înregistrat la data ºedinþei Consiliului
Local când va fi adoptatã hotãrârea de
vânzare a spaþiului. Preþul va fi achitat
în rate, astfel: avans 25% la data sem-
nãrii contractului, iar diferenþã, în rate

lunare eºalonate pe trei ani. Spaþiul are
suprafaþa utilã 53,77 mp. suprafaþa
desfãºuratã 70,30 mp. ºi 53 mp. teren
în cotã indiviza.

ART.2 Îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Comisia
pentru vânzarea spaþiilor în bazã Legii
nr. 550/2002 ºi Direcþia patrimoniul
municipiului ºi evidenþa proprietãþii

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art.1. Se constatã nerespectarea, de
cãtre Societatea pentru Dezvoltarea
Construcþiei de Locuinþe CASAROM
CLUJ-NAPOCA SA, a termenului
limitã de depunere a documentaþiei
complete în vederea obþinerii autoriza-
þiei de construire, pentru terenul ce
face obiectul Planului Urbanistic de
Detaliu, aprobat prin Hotãrârea nr.
372/2007, ce se constituie în Faza I a
ansamblului rezidenþial Borhanci.

Se aprobã diminuarea suprafeþei de
teren ce face obiectul concesiunii cu
suprafaþa de teren de 11 ha., reglemen-
tatã urbanistic prin Planul Urbanistic
de Detaliu.

Art.2. Se aprobã termenele de rea-
lizarea a investiþiei de cãtre Societatea
pentru Dezvoltarea Construcþiei de
Locuinþe CASAROM CLUJ-NA-
POCA SA, pe terenul ce reprezintã
diferenþa de suprafaþã dintre cele 36 ha.
de teren ce fac obiectul concesiunii ºi
terenul  în suprafaþã de 11 ha., studiat
prin PUD aprobat prin Hotãrârea nr.
372/2007 ºi care va fi destinat exclusiv
construcþiei de locuinþe, instalarea
infrastructurii necesare, respectiv
introducerea reþelelor de drumuri,
reþele de canalizare, electricitate, gaz,
apã  dupã cum urmeazã:

- termenul de finalizare a docu-
mentaþiilor de urbanism este de ºase
luni de la data adoptãrii prezentei
hotãrâri;

- termenul de predare a terenului
care face obiectul documentaþiilor de
urbanism este de 15 zile de la data
aprobãrii acestora;

- termenul limitã de depunere a
documentaþiei complete în vederea
obþinerii autorizaþiei de construire
pentru terenul ce face obiectul docu-
mentaþiilor de urbanism este de douã
luni de la data adoptãrii hotãrârii de
aprobare a documentaþiilor de urba-
nism.

Nerespectarea fiecãruia dintre a-
ceste termene va duce la rezilierea con-
tractului de concesiune, încheiat în
baza Hotãrârii nr. 11/1999.

Art.3. Dupã finalizarea integralã a
infrastucturii, corespunzãtoare docu-
mentaþiilor de urbanism aprobate,
aceasta împreunã cu terenul aferent
vor fi predate de cãtre Societatea pen-
tru Dezvoltarea Construcþiei de
Locuinþe CASAROM CLUJ-NAPO-
CA SA, cu titlu gratuit, Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca ºi
vor fi incluse în proprietatea publicã a
municipiului.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia pa-
trimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii, Direcþia urbanism, Direc-
þia economicã ºi Serviciul juridic-con-
tencios.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Art.1 Începând cu data de
01.06.2009, se aprobã chiriile pentru
spaþiile cu altã destinaþie decât cea de
locuinþã proprietate a municipiului,
conform anexei I, precum ºi meto-
dologia de aplicare a acestora, conform
anexei II.

Art.2. Tarifele cuprinse în anexa se
indexeazã periodic cu rata inflaþiei.

Art.3 Începând cu data de
01.06.2009, îºi înceteazã aplicabilitatea
Hotãrârile nr.672/2004, 712/2000,
224/1999, 24/1998, 228/1997, 25/1997.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia pa-
trimoniul municipiului ºi evidenþa
proprietãþii ºi Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

privind aprobarea listei
cuprinzând solicitanþii
declaraþi eligibili pentru 
acordarea subvenþiei 
prevãzute în Programul
naþional privind sprijinirea
construirii de locuinþe
proprietate personalã

HOTÃRÂREA 
nr. 222/2009

privind modificarea anexei
la Hotãrârea nr. 74 / 2009
(aprobarea listei 
obiectivelor de investiþii
finanþate din taxa specialã
de apã în anul 2009)

HOTÃRÂREA 
nr. 232/2009

privind alocarea sumei de
799.933 lei din bugetul pe
anul 2009 al Direcþiei de
Asistenþã Socialã pentru
acordarea de subvenþii, în
conformitate cu prevederile
Legii nr.34/1998

HOTÃRÂREA 
nr. 233/2009

privind vânzarea unor spaþii
cu altã destinaþie în bazã
Legii nr. 550/2002

HOTÃRÂREA 
nr. 235/2009

privind aprobarea etapelor
ºi termenelor ce se impun în
scopul derulãrii proiectelor
de realizare de locuinþe în
zona Borhanci Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 237/2009

privind stabilirea c
hiriilor pentru spaþiile cu
altã destinaþie decât 
cea de locuinþa
proprietate de stat

HOTÃRÂREA 
nr. 238/2009

privind modificarea
Hotãrârii nr. 618/2004
(atribuirea unei locuinþe din
fondul locativ de stat)

HOTÃRÂREA 
nr. 223/2009

privind aprobarea valorii
minime ce poate fi ofertatã
în cadrul procedurilor de
‘’selecþie de oferte’’ pentru
închirierea spaþiilor cu 
destinaþie de terasã 
alimentaþie publicã amplasate
în zonele pietonale nou
edificate de pe razã
municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 231/2009
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Anexa nr. I 
Nomenclator cu tarife pentru 
calculul chiriei

a) Fisa de calcul a chiriei se
întocmeºte în bazã contractului de
închiriere, din care face parte inte-
grantã, ea trebuie sã reflecte situaþia
realã din teren, situaþie care trebuie sã
se regãseascã în datele înscrise în con-
tract sau în acte adiþionale la con-
tractele de închiriere. Se întocmeºte
de serviciul de specialitate ºi se
comunicã Serviciului Rate, chirii,
tarife, preþuri, care efectueazã toate
operaþiunile financiar-contabile de
încasare ºi aplicare a majorãrilor pen-
tru întârzieri de platã la termen pre-
cum ºi indexarea cu rata oficialã a
inflaþiei.

Nesemnarea sau neridicarea de
cãtre chiriaº a acestei fise nu schimbã

caracterul ei obligatoriu. Chiriaºul este
în drept sã conteste numai încadrarea
la diferite destinaþii ale spaþiilor, nu ºi
tariful în vigoare al acestuia.

b) Contestaþiile chiriaºilor se
rezolvã de cãtre Comisia mixtã a
Consiliului local, comisie care
rezolvã ºi cererile de schimbare de
destinaþie ºi transcriere de con-
tract, precum ºi alte modificãri ale
clauzelor contactuale, asocieri sau
colaborãri, iar cererile de schim-
bare de destinaþie a spaþiilor
deþinute cu contracte de închiriere
sau asociere, de cãtre executiv.

c) Direcþia economicã, DPMEP
ºi Serviciul juridic contencios
acþioneazã împotriva celor care
încalcã prevederile contractului de
închiriere sau a contractului de
asociere.

Serviciul juridic contencios asi-
gurã asistentã juridicã, iar la cererea
DPMEP ºi a Direcþiei economice,
întocmeºte acþiuni în justiþie, pen-

tru rezilierea contractului de în-
chiriere, evacuarea din spaþiu ºi
recuperarea debitelor ºi punerea în
executare a unor sentinþe

d) În cazul în care închirierea
se face pentru mai multe încãperi,
la acelaºi chiriaº, fiecare încãpere
va fi tarifatã distinct, în funcþie de
destinaþia realã, în condiþiile res-
pectãrii contractului.

În situaþia în care o încãpere are
mai multe destinaþii bine delimi-
tate prin sectorizare fizicã, se aplicã
tariful adecvat fiecãrei activitãþi.
Ex. În salã unui restaurant se orga-
nizeazã un separeu pentru jocuri
de noroc, fiecare va fi tarifat cu ta-
riful sau.

e) Tariful este unic indiferent
de dotarea unei încãperi cu insta-
laþii; de apã, canal, încãlzire ºi elec-
tricitate

f) Tarifele se reduc cu 50% pen-
tru spaþiile închiriate cãtre; invalizi
ºi handicapaþi fizico-locomotori
sau nevãzãtori atestaþi medical sau
de cãtre firme în care cel puþin 60%
din personalul care fiinþeazã în acel
spaþiu sunt din categoria de mai
sus, sau veterani de rãzboi ºi pen-
sionari, beneficiari de contracte de
închiriere conform Legii nr.341/
2004.

g) Prin termenul de dependinþe
menþionat la Cap.1 se înþeleg
încãperile aflate în componenþa
unui spaþiu închiriat, având o des-
tinaþie de bazã ºi care au una din
urmãtoarele; coridoare, holuri, bãi,
grup social, garderobe, sãli de
aºteptare pentru cabinete medicale,
de avocaturã ºi notariat, debarale
tehnice cu instalaþii.

h) Tarifele din prezenþa hotã-
râre nu se aplicã în cazul închirierii
prin licitaþie, situaþie în care se
aplicã chiria adjudecatã la licitaþie,
corectându-se lunar cu ratã in-
flaþiei, iar la data expirãrii contrac-
tului, în cazul prelungirii acestuia
se negociazã chiria astfel încât
aceastã sã nu fie mai micã decât
ceea stabilitã cu ocazia licitaþiei.
Chiria se indexeazã de cãtre servi-
ciul de specialitate din cadrul
Direcþiei economice de la data
adoptãrii hotãrârii de Consiliul
local privind atribuirea spaþiului cu
altã destinaþie.

Art.1 Se aprobã programul local
multianual aferent obiectivelor de
investiþii din anexa care face parte inte-
grantã din prezenþa hotãrâre, în vede-
rea creºterii performanþei energetice a
blocurilor de locuinþe din municipiul
Cluj-Napoca.

Art.2 Prezenta hotãrâre va fi dusã la
îndeplinire de Direcþia tehnicã ºi
Direcþia economicã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 226 vvoturi

Anexa 

1. Str. Mogoºoaia nr 3 bl J/1
2. Str. Bucureºti nr 86 bl B3
3. Str. Bucium nr 23 bl D 26 Sc I
4. Str. Tulcea nr 15 bl I 2
5. Str. Fântânele bl Lama E
6. Str. Bucium nr 21 bl D 27 
7. Str. Grigore Alexandrescu nr 13 
bl D 9
8. Str. Prof Ciortea nr 42 bl T 11
9. Str. Putna nr 5 bl M1
10. Str. Putna nr 7 bl D
11. Str. Independenþei nr 1
12. Str. Mogoºoaia nr 7 Bl L1
13. Str. Jean Jacques Rousseau nr 10 bl
I2 Sc 1,2,3
14. Str. Tatra nr 12 bl V5
15. Str. Tatra nr 8 bl 5U
16. Str. Gheorghe Dima nr 49
17. Str. Arieºului nr 31 Bl 8
18. Str. Miraslãu nr 4 Bl B3
19. Str. Muncitorilor nr 22 bl M9
20. Str. Petuniei nr 5 bl 5
21. Str. Unirii nr 13
22. Str. Primãverii nr 24 bl D23
23. B-dul Nicolae Titulescu nr 20 
bl P9
24. Str. Traian nr 81
25. Str. Cioplea nr 17 bl S 14

26. Str. Câmpului nr 40 bl I2
27. Str. Lacul Roºu nr 2 bl D4
28. Str. Castanilor nr 6 bl V J
29. Str. Unirii nr 6
30. Str. Muscel nr 11
31. Str. Albac Nr 2/str. Septimiu Albini
nr 129 bl FG II-1
32. Str. Deva nr 2
33. Str. Parâng nr 1 bl A 4
34. Str. Muscel nr 6 bl C4
35. Str. Observatorului nr 142 bl 7B
36. Str. Deva nr 4
37. Str. Republicii nr 55
38. Str. Mikszath Kalman nr 1
39. Str. Gurghiu nr 4 bl O3
40. Str. Mehedinþi nr 31 bl E4
41. Str. Mehedinþi nr 31 bl E3
42. Str. Mogoºoaia nr 4 bl E2
43. Str. Padiº nr 7 sc 2
44. Str. Padiº nr 7 sc 1
45. Str. Padiº nr 7 sc 3
46. Str. Ialomiþei nr 11 bl S 9
47. Str. Maramureºului nr 36 bl C+D
48. Str. Gheorghe Dima nr 28 bl 5N
49. Str. Cardinal Iuliu Hossu nr 18 
bl A
50. Str. Tatra nr 1
51. Str. Putna nr 1 bl I1
52. Str. Mehedinþi nr 55-57 bl C 9
53. Str. Clãbucet nr 2A
54. Str. Anina nr 1 bl AA 2
55. Str. Constantin Brâncuºi nr 182 
bl E1
56. Str. Azuga nr 7 bl F III 9
57. Str. Fântânele nr 32 bl B4
58. Str. Azuga nr 3
59. Str. Arieºului nr 33 bl 29 A
60. Str. Mogoºoaia nr 2 bl F
61. Str. Oltului nr 80 bl V2
62. Str. Nicolae Pascaly nr 11 bl 26
63. Str. Izlazului nr 7 bl OM 3
64. Str. Padin nr 18 sc 3
65. Str. Aurel Vlaicu nr 44 bl V16
66. Str. Octavian Goga nr 7 A
67. Str. Agricultorilor nr 22 bl D31
68. Str. Jean Jauress nr 8/A
69. Str. Dragalina nr 4
70. Str. Octavian Goga nr 33
71. Str. Teleorman nr 13 bl S1
72. Str. Liviu Rebreanu nr 60
73. Str. Izlazului nr 111 bl M1
74. B-dul Muncii nr 87 A bl 2A
75. Str. Oltului br 38 bl V1
76. Str. Bogdan Petriceicu Haºdeu 
nr 8/A
77. Calea Floreºti nr 131 bl C4
78. Str. Padin nr 30 bl C5
79. Str. Septimiu Albini nr 135-137
80. Str. Negoiu nr 1 bl F 8

(TABEL 11)

Anexa II la Hotãrârea
nr.238/2009 - Metodologia de
aplicare a tarifelor în vederea
stabilirii chiriilor, cât ºi alte
situaþii de stabilire a acestora

privind aprobarea 
programului local multianual,
aferent obiectivelor de
investiþii în vederea
creºterii performanþei 
energetice a  blocurilor de
locuinþe din municipiul 
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 239/2009
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81. Str. Donath nr 90 bl V
82. Str. Slãnic nr 7 bl L 20
83. Str. Izlazului nr 18 bl C
84. Str. Gheorghe Dima nr 16 bl III B
85. Str. Stefan Mora nr 10 bl L 20
86. Str. Luceafãrului nr 5 bl 2R
87. Str. Muscel nr 21 bl A1
88. Str. Nicolae Titulescu nr 117 bl 30
89. Str. Bãiþa nr 2
90. Str. Primãverii nr.6 bl. S 2
91. Str. Nicolae Titulescu nr 145 
92. Str. Clãbucet nr 3 bl N1
93. Str. Buºteni nr 15 
94. str. Miraslãu nr 4 bl B3 sc II
95. Str. Retezat nr 7 bl F11
96. Str. Buºteni nr 11
97. Str. Albac nr 5
98. Str. Arieºului nr 34 bl 6
99. Str. Buºteni nr 13
100. Str. Cipariu nr 11 bl I 6
101. Str. Grãdinarilor nr 12 bl G 19
102. str. Plopilor nr 28 bl O3
103. Str. Donath nr 115 bl O2
104. Str. Izlazului nr 5 bl OM 4
105. Str. Bucureºti nr 80 bl A2 sc II
106. Str. Jean Jacques Rousseau nr 5 bl S2
107. Str. Anina nr 19 bl AA 8
108. Str. Bucureºti nr 80 bl A2 Sc I
109. Str. Grigore Alexandrescu nr 53 
bl E6 sc II
110. Str. Clãbucet nr 9 bl K1
111. Str. Padin nr 12 bl C11
112. Str. Azuga nr 8 bl A VII
113 Str. Trotuºului nr 4 bl S 2
114. Str. Albac nr 12 bl FG II/3
115. Str. Republicii nr 92 C
116. Str. Mehedinþi nr 2 bl 91
117. Str. Scãriºoara nr 3
118. Str. Unirii nr 17 bl turn
119. Str. Snagov nr 3
120. Str. Parâng nr 12 bl K4
121. Str. Alexandru Vaida Voevod
122. Str.Grigore Alexandresu nr 23 
bl E 10
123. str.Nãsãud nr.14, bl.Y14
124. str.Migdalului nr.14
125. str.Migdalului nr.17, bl.D2
126. Str. 16 Februarie nr 2A
127. str.Migdalului nr.16, bl.1b
128. str.Clãbucet nr.4A, bl.PX3
129. Calea Floreºti nr 133 bl C3
130. str.Iosef Attila nr.31-33
131. str. Tudor Vladimirescu nr.6-8,
bl.SCCF
132. str.Plopilor nr.18, bl.N2
133. str.Muncitorilor nr.16, bl.M6
134. str.Buftea nr.10, bl.B1
135. str.Tudor Vladimirescu nr.6-8, bl.II
136. str.Tudor Vladimirescu nr.6-8, bl.III
137. str.Bucium nr.27, b.lF2, sc.II
138. str.Lãcrãmioarelor, nr.4, blK85
139. str.Bucegi nr.5, bl.A3
140. str.Muncitorilor nr.28, bl.M12
141. str.Albinii nr.139-141
142. str.Mehedinþi nr.4, blJ1
143. str.Putna nr.2, blJ2
144. str.Donath nr.105, bl.B1
145. str.Câmpului nr.40, bl.J2
146. Str. Vânãtorului nr.12
147. str.Trascãului nr.1, bl.VI G
148. str.Miraslãu nr.4 bl.B3
149. str.Observatorului nr.107, O12
150. str.Padiº nr.3
151. str.Plopilor nr.14, bl.L5
152. str.St. Mora nr.7, bl.E5
153. str.Tarniþa nr.1, bl.B5
154. str.Plopilor nr.52, bl.P8
155. str.Tarniþa nr.8, bl.B2
156. P-ta Abator bl.C3
157. str.Fabricii de Zahãr nr.4, bl.Y4
158. str.Alverna nr.59, bl.O2, sc.A
159. str. Pãdurii nr. 22, bl M8
160. str.Plopilor nr.12, bl. O4
161. str.I.B.Deleanu nr. 55
162. str.Donath nr.44, bl.P4
163. str.Migdalului nr.15
164. str. Dâmboviþei nr.22, bl.D3

165. str. Tulcea nr.15, bl.I2
166. str. Al. Vlahuþã, bloc lama C
167. str. Clãbucet nr. 5, bl.S
168. str. Bãiþa nr.3, bl.3
169. str. Godeanu nr.9, bl. BT1
170. str. Retezat nr.1, sc. I, bl. R2
171. str. Fabricii de zahãr nr. 13, bl. G4
172. str. Donath nr. 31, bl. S
173. str. Donath nr. 29, bl. S’
174. str. Peana nr. 19, bl. D16
175. str. Jiului nr. 4, bl. V5
176. str. Ciucaº nr. 5, bl. L1, sc I
177. str. Haþeg nr. 4, bl. Lama G
178. str. Buºteni nr. 7
179. str. Gr. Alexandrescu nr. 25, bl. D8
180. str. Stefan Mora nr. 2, bl. T1
181. str. Bãiºoara nr. 3, bl. I 17
182. str. Plopilor nr 26 bl N 1
183. str. Bucium nr. 23, bl. D 26
184. str. Bucium nr. 25, bl. R 5
185. Aleea Scãriºoara nr.8
186. str. Donath nr. 172, bl. A 12
187. str. Gr.Alexandrescu nr.18, bl. A5
188. str. Putna nr.7, bl. J 6, sc. I-II
189. str. Brateº nr. 4, bl. 12
190. str.Agricultorilor nr.3, bl.D32
191. str.Bucium nr.11, bl.F1, sc.2
192. str.Moþilor nr.67
193. str.Iugoslaviei nr.73, bl.B6
194. str.Jean Jaures nr.14
195. str.Clãbucet nr.11, bl.R2
196. str.Fabricii de Zahãr nr.11, bl.g3 scI
197. str.Vânãtorului, nr.17-19, bl.C1
198. str.Vânãtorului, nr.17-19, bl.C2
199. str.Vânãtorului, nr.17-19, bl.C3
200. P-ta K. Liebknecht nr.7-8,
201. str.Brateº nr.1 bl.D4
202. Calea Floreºti nr 137 bl C1
203. str.Alexandru Vlahuþã nr.5, bl.C2
204. str.Alexandru Vlahuþã n.r7
205. str.Padiº nr.5, bl.FIII5
206. str.Sesului, nr.17, bl.S3

Art.1. Se aprobã alocarea sumei de
1.020.000 lei de la bugetul local pe anul
2009 în vederea susþinerii activitãþilor
instituþiilor culturale ºi ONG-urilor
locale, conform anexei, care face parte
intergrantã din prezenta hotãrâre, cu
sprijinul Consiliului local al munici-
piului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia eco-
nomicã ºi Direcþia Comunicare ºi
relaþii publice.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi

Anexa 
1. Fundaþia Caritabilã Familia Sfântã

- 20.000
2. Asociaþia Maghiarã a Handica-

paþilor Motori Cluj - 20.000
3. Prison Fellowship România - 20.000
4. Asociaþia Filantropicã Medical

Creºtina Christiana, Filiala Cluj - 50.000
5. Asociatia Femeilor împotriva

Violenþei-ARTEMIS - 5.000
6. Asociaþia pentru Protejarea ºi

Ajutorarea Handicapaþilor Neuro-Psihici
- 10.000

7. Asociaþia pentru Solidaritate ºi
Empatie Claudia Safta - 20.000

8. Uniunea Judeþeanã a Pensionarilor
- 2.000

9. Fundaþia de Binefacere Christian
Community Ministries - 8.000

10. Fundaþia Creºtinã Diakonia - 7.000
11. Asociaþia Naþionalã a Veteranilor

de Rãzboi - 2.000
12. Societatea Româna de Cancer - 1.000
13. Societatea Naþionalã de Cruce

Roºie din România, filiala Cluj - 1.000
14. Asociaþia Naþionalã a Interpre-

þilor Autorizaþi în Limbaj Mimico-
Gestual - 2.000

15. Teatrul Naþional Lucian Blaga -
5.000

16. Opera Naþionalã Românã - 5.000
17. Filarmonica de Stat Transilvania -

30.000
18. Centrul Judeþean pentru Conser-

varea ºi Promovarea Culturii Traditionale
Cluj - 1.000

19. Teatrul de Pãpuºi Puck - 5.000
20. Uniunea Scriitorilor din Româ-

nia, Filiala Cluj - 25.000
21. Societatea Românã de Radio-

difuziune - 5.000
22. Universitatea Babeº-Bolyai, Fa-

cultatea de Biologie ºi Geologie - 2.000
23. Universitatea Babeº-Bolyai -

2.000
24. Universitatea Babeº-Bolyai, Fa-

cultatea de Stiinte Politice, Adminis-
trative ºi ale Comunicarii, Departa-
mentul de Jurnalism - 1.000

25. Universitatea Babeº-Bolyai, Fa-
cultatea de Litere - 2.000

26. Universitatea Babeº-Bolyai,
Facultatea de Litere - 14.000

27. Universitatea Babeº-Bolyai, Prof.
Ioan Bolovan - 2.000

28. Inspectoratul Scolar Judeþean
Cluj - 2.000

29. Palatul Copiilor - 2.000
30. Academia de Muzicã “Ghe. Di-

ma” - 2.000
31. Universitatea de Stiinþe Agricole ºi

Medicinã Veterinarã Cluj-Napoca - 5.000
32. Universitatea Tehnicã Cluj-

Napoca - 3.000
33. Universitatea Tehnicã Cluj-

Napoca - Facultatea de Mecanica - 3.000
34. Universitatea Tehnicã Cluj-

Napoca - 3.000
35. Asociaþia Culturalã Echinox - 5.000
36. Fundaþia Culturalã Apostrof -

13.000
37. Societatea Carpatina Ardeleana -

5.000

38. Asociaþia Culturalã Helikon -
13.000

39. Asociaþia de Prietenie Korunk -
13.000

40. Asociaþia Breasla Barabas Miklos
Ceh - 3.000

41. Revista de Culturã Tribuna - 5.000
42. Asociaþia pentru promovarea fil-

mului românesc - 430.000
43. Grupul de Iniþiativã Basarabeana

Cluj - 5.000
44. Societatea Culturalã “Lucian

Blaga” - 30.000
45. Asociaþia Culturalã “Cetatea

Alba” - 5.000
46. Asociaþia Epigramiºtilor Clujeni

Satiricon - 2.000
47. Asociaþia Teatrul Imposibil -

5.000
48. Fundaþia Bibliotecara Heltai

Gaspar - 10.000
49. Asociaþia Amici Artis - 2.000
50. Societatea Românã Mozart -

3.000
51. Ansamblul Crãiºorul al Sindi-

catului Civitas - 4.000
52. Fundaþia Tranzit - Tranzit

Alapitvany - 1.500
53. Asociaþia Culturalã ºi Ansamblul

Artistic VOCI TRANSILVANE - 2.000
54. Asociaþia Claudiolopolis - 3.000
55. Asociaþia “Bogancs-Zurbalo

Egyesulet” - 1.000
56. Fundaþia Cultural Terrarmonia,

filiala Cluj - 24.000
57. Uniunea Folcloricã Transilvania -

2.000
58. Filiala Interjudeþeanã Cluj-

Napoca a Uniunii Artiºtilor Plastici -
2.000

59. Fundaþia Civica - 2.000
60. Societatea Muzeului Ardelean -

3.000
61. Asociaþia Kelemen Lajos pentru

Ocrotirea Monumentelor - 3.000
62. Asociaþia Kolozsvar Tarsasag -

1.500
63. Asociaþia Artistilor Plastici Cluj -

3.000
64. Asociaþia Profesorilor de Limba ºi

Literatura Românã Ioana Em. Petrescu -
2.000

65. Asociaþia pentru Adevãrul
Revoluþiei din Judeþul Cluj - 5.000

66. Filiala Judeþeanã a Cadrelor
Militare în Rezervã ºi Retragere - 2.000

67. Societatea Culturalã Avram Iancu
- 3.000

68. Asociaþia Trompetiºtilor din
România - 2.000

69. Asociaþia de Chitarã Transilvania
- 2.000

70. Asociatia Clubul Autovehiculelor
de Epoca - 2.000

71. Asociaþia Culturalã Szarkalab -
1.000

72. Asociaþia Culturalã “Românaºii”
din Cluj-Napoca - 3.000

73. Asociaþia Corala Antifonia, Cluj-
Napoca - 2.000

74. Fundaþia Sapientia - 3.000
75. Asociaþia Colegiului Naþional

Emil Racoviþã - 4.000
76. Fundaþia Sigismund Toduþã - 2.000
77. Asociaþia Naþionalã de Tineret

David Ferenc - 1.500
78. Asociaþia Nevãzãtorilor din

România - 3.000
79. Asociaþia Folcloricã Someºul

Napoca - 3.000
80. Asociaþia Grupul Local BEST - 3.000
81. Fundaþia Culturalã Bonita - 2.000
82. Filiala Cluj a Asociaþiei Pro

Democraþia - 1.000
83. Xantus Film - 10.000
84. Societatea Maghiarã Tehnico-

Stiintifica din Transilvania - 1.000
85. Asociaþia Ordogtergye - 1.000
86. Fundaþia “Educaþie pentru

Libertate” - 1.000
87. Asociaþia Clubul Vedetelor -

3.000
88. Fundaþia pentru Organizaþiile

Neguvernamentale Maghiare din
Transilvania - 4.000

89. Asociaþia Grupul Local BEST
Cluj-Napoca - 2.000

90. Fundaþia Culturalã de Caritate
pentru Protecþia Patrimoniului Cultural
National Carpatica - 8.000

91. Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Cluj - 4.000

92. SMUCR Filiala Cluj - 4.000
93. Cerere de oferte fanfara - 23.000
94. Organizaþia Studenþilor din

Universitatea Tehnica Cluj - 2.000/3.000
95. Uniunea Studenþeascã Maghiarã

din Cluj - 1.500
96. Asociaþia Studenþilor Psihologi

din România - 2.000
97. Organizaþia Studenþilor pentru

Natura - 1.000
98. Organizaþia Studenþilor

Mediciniºti din Cluj - 3.000
99. Consorþiul Organizaþiilor

Studenþeºti din România - 10.000
100. Consorþiul Studenþilor din

România - 1.000
101. Asociaþia Studenþi pentru

Societate - 1.000.

privind alocarea sumei de
1.020.000 lei de la bugetul
local pe anul 2009 în 
vederea susþinerii activitãþilor
instituþiilor culturale ºi
ONG-urilor locale, conform
anexei, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 241/2009
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Controale ale Poliþiei Comunitare 
în perioada aprilie-mai 2009
VERIFICAREA CONSTRUCÞIILOR 

În perioada  15.04.2009-15.05.2009, ins-
pectorii din cadrul Serviciului Control
urbanism ºi disciplina în construcþii au de-
marat acþiuni de verificare a construcþiilor
aflate în diferite faze de execuþie, privind
aspectele legate de existenþa  autorizaþiilor
de construire, precum  ºi respectarea do-
cumentaþiilor tehnice vizate spre neschim-
bare. Au fost încheiate 17 procese verbale
de constatare a contravenþiilor în valoare de
90.500 lei.

FAÞADE DETERIORATE 
Inspectorii din cadrul Serviciului

Control Urbanism ºi Disciplina în con-
strucþii au organizat acþiuni de verificare a
faþadelor imobilelor situate în zona cen-
tralã ºi pericentralã, ocazie, cu care au fost
verificate 30 de imobile. Acþiunea de veri-
ficare s-a desfãºurat pe strãzile: str.
Croitorilor f.n., str. Iaºilor nr.26-28, str.
Napoca nr. 4-16, P-þa Unirii nr.19-22, 24,
26-30, str. Andrei ªaguna nr.17, P-þa
Mihai Viteazu nr. 4-6, str. Iuliu Maniu nr.
24 ºi 42, P-þa Unirii nr. 11, 12, 13, 14, str.
Regele Ferdinand nr. 14, 16, 34, str.
Moþilor nr.10, 12, str.Horea f.n., str. Emil
Isac f.n., str. Roosevelt f.n.

Urmare a acestor acþiuni, au fost
încheiate 37 procese verbale de constatare
a contravenþiilor în valoare de 15.000,
cetãþenii fiind îndrumaþi cãtre Serviciul de
specialitate din cadrul Primãriei munici-
piului, respectiv Direcþia Tehnicã, în ve-
derea încheierii contractelor pentru revi-
talizarea faþadelor imobilelor aflate într-o
stare anvansatã de degradare.

ACÞIUNI DE ECOLOGIZARE 
Pãdurea HHoia 

În data de 16.05.2009, inspectorii din
cadrul  Serviciului Control Protecþia me-
diului ºi igienizare au efectuat o acþiune de
ecologizare în Pãdurea Hoia în colaborare
cu 30 de copii însoþiþi de pãrinþi de la
Grãdiniþa Heidi de pe str. Lãpuºului nr.
22. Sacii de gunoi au fost depozitaþi în
containerul aparþinând firmei S.C.
Brantner& Vereº existent în zonã. 

Liziera ppãdurii dde ppe sstr. PParâng 
ºi sstr. CClãbucet
În data de 16.05.2009, inspectorii din

cadrul Serviciului Control Protecþia me-
diului ºi igienizare, în colaborare cu 32 de
voluntari din cadrul organizaþiei Cen-
trului de Voluntariat Cluj-Napoca, stu-
denþi ºi angajaþi ai Companiei de servicii
Evalueserve au efectuat acþiune de ecolo-
gizare la liziera pãdurii Fãget, în zona
strãzilor Parâng ºi Clãbucet. Acþiunea de
igienizare a fãcut parte din evenimentul
“Sãptãmâna naþionalã a voluntariatului” ºi
a avut ca scop atât curãþarea pãdurii, cât ºi
tragerea unui semnal de alarmã în privinþa
unor probleme de mediu cu care se con-
fruntã municipiul nostru. De la liziera
pãdurii Fãget de unde s-au colectat 180 de
saci, circa trei tone de deºeuri; hârtii,
ambalaje, sticle lãsate de cãtre turiºtii care
frecventeazã aceastã zonã de agrement.

MONITORIZAREA ACTIVITÃÞII
FIRMELOR DE SALUBRITATE
STRADALÃ ªI MENAJERÃ

Primaria municipiului Cluj Napoca a
demarat o campanie de eficientizare a pro-

gramului de salubrizare stradalã, prin ac-
þiuni de aspirare ºi spãlare la bordurã. 

Inspectorii serviciului Control Pro-
tecþia Mediului ºi Igienizare au monitori-
zat acþiunea de salubrizare stradalã efectu-
atã pe str. Aurel Vlaicu - zona Siretului -
OMV, str. C. Brâncuºi, P-þa Cipariu tron-
sonul Andrei Mureºanu - str. C. Brâncuºi,
str. Izlazului, str. Cl. Floreºti, str.
Observatorului, str. Horea, str. Fabricii, str.
B-dul 21 Decembrie 1989, str. Nicolae
Titulescu, str. Bucureºti, str. Dorobanþilor.

S-au efectuat verificãri privind modul
de efectuare a lucrãrilor planificate con-
form programului de salubritate stradalã
(SC Brantner Servicii Ecologice ºi SC
Rosal Grup SA), operaþiunile de mãturat
mecanic, mãturat manual carosabil, trotu-

are, întreþinere manualã. Au fost efectuate
456 de verificãri.

De asemenea, au fost efectuate acþiuni
de verificare privind starea de curãþenie a
punctelor gospodãreºti, respectarea grafi-
cului de ridicare a deºeurilor menajere etc.
Au fost verificate 581 de puncte gos-
podãreºti din cartierele Mãrãºti, Mãnãºtur,
Zorilor, Grigorescu, Gheorgheni ºi au fost
transmise atenþionãri firmelor de salubri-
tate menajerã pentru efectuarea lucrãrilor
sau revenirea pe zone unde lucrãrile au
fost efectuate necorespunzãtor.

SITUAÞIA AUTOVEHICULELOR
ABANDONATE DIN ORAª

Inspectorii din cadrul Serviciului
Control protecþia mediului ºi igienizare au
aplicat 161 de somaþii proprietarilor auto-
turismelor abandonate, în vederea ridicãrii
acestora de pe domeniul public sau
repunerii acestora în funcþiune. În urma
mãsurilor intreprinse au fost ridicate un
numãr de 16 autovehicule pe cale admi-
nistrativã. S-au reverificat un numãr de
235 locaþii în care existau autoturisme
abandonate trecute pe dispoziþiile de ridicare,
s-a constatat ca un numãr de 164 autove-
hicule au fost ridicate de cãtre proprietar.

De asemenea, în conformitate cu pre-
vederile Legii nr. 421/2002, privind regimul
juridic al vehiculelor fãrã stãpân sau abando-
nate pe terenuri aparþinând domeniului pu-
blic sau privat al statului, art. 7, restituirea ve-
hiculului cãtre proprietar sau deþinãtorul legal
se face în cazul în care se face dovada:

a. calitãþii de proprietar sau deþinãtor
legal al acestuia;

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

c. achitãrii sumelor corespunzãtoare
cheltuielilor efectuate pentru inventa-
rierea, expertizarea, ridicarea, transportul,
depozitarea ºi paza vehiculului;

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

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

Facem apel cãtre proprietarii de
autovehicule sã dea curs somaþiilor trans-
mise de a ridica autoturismele cu aspect de
autoturism abandonat sau sau de a le pune
în funcþiune.

MÃRFURILE 
COMERCIALIZATE PE TROTUAR 

Inspectorii din cadrul Serviciului
inspecþie comercialã au desfãºurat acþiuni
de verificare în pieþele din oraº, având ca ºi
obiectiv legalitatea activitãþilor comerciale.

Piaþa MMãrãºti. În data de 28.04.2009,
în urma controlului efectuat au fost
sancþionaþi 5 comercianþi care au expus
mãrfuri pe trotuar, în afara structurilor de
vânzare. În conformitate cu prevederile
HCL nr. 150/2009, s-au confiscat 50
buchete lalele ºi 100 buchete de liliac co-
mercializate în loc neautorizat. 

Piaþa MMihai VViteazul. În data de
29.04.2009, în urma controlului efectuat au
fost sancþionaþi 6 comercianþi care au expus
mãrfuri pe trotuar, în afara structurilor de vân-
zare. În conformitate cu prevederile Legii nr.
12/1990 republicatã-actualizatã, s-au confiscat
280 buchete lãcrãmioare, 100 fire narcise ºi 50
fire lalele, comercializate în loc neautorizat. 

VERIFICÃRI EFECTUATE LA
TERASELE DIN ZONA CENTRALÃ

În data de 12.05.2009, inspectorii din
cadrul Serviciului inspecþie comercialã au
efectaut verificãri la terasele de alimentaþie
publicã amplasate pe zona centralã, s-au
întocmit 5 procese verbale de constatare a
contravenþiei la agenþi economici pentru:

lipsã abonament de comerþ stradal
sau contract de închiriere pentru ocuparea
domeniului public

ocuparea unei suprafeþe mai mari decât
cea specificatã în contractul de închiriere

fãrã Autorizaþie de construire ºi fãrã
abonament de comerþ stradal sau contract de
închiriere pentru ocuparea domeniului public

ocuparea unei suprafeþe mai mari decât
cea specificatã în contractul de închiriere 

ocupa domeniului public cu
mobilierul pentru amenajarea terasei fãrã
închirierea domeniul public 

PANOURILE DE AFIªAJ ALE
CASELOR DE SCHIMB VALUTAR

În perioada 11.05–18.05.2009, inspec-
torii din cadrul Serviciului Inspecþie co-

mercialã au efectuat verificãri privind
legalitatea amplasãrii pe domeniul public a
panourilor de afiºaj ale caselor de schimb
valutar. În urma verificãrilor efectuate pe
teren, s-a constatat existenþa a 11 panouri
de afiºaj amplasate ilegal, pe domeniul
public. Conform prevederilor HCL
150/2009, au fost încheiate 11 procese ver-
bale de constatare a contravenþiilor, val-
oarea amenzilor aplicate, fiind de 11.000
lei. Prin procesele verbale încheiate s-a
dispus intrarea în legalitate. Pentru aceastã
faptã, amenda este cuprinsã între 500 ºi
1.000 lei, în conformitate cu prevederile
HCL  150/2009.

APROVIZONAREA SPAÞIILOR
COMERCIALE DIN ZONA CENTRALÃ

În perioada 05.05.-12.05.2009, inspec-
torii din cadrul Serviciului inspecþie com-
ercialã au efectuat verificãri, pentru res-
pectarea prevederilor H.C.L. nr.189/2006
modificatã prin H.C.L. nr.540/2008 ºi
HCL 150/2009 privind aprovizionarea
spaþiilor comerciale. 

În urma verificãrilor efectuate au fost în-
cheiate 27 procese verbale de constatare a con-
travenþiilor în valoare de 13.200 lei pentru:

blocarea circulaþiei rutiere sau pie-
tonale prin efectuarea aprovizionãrii de pe
carosabil sau trotuar;

lipsa autorizaþiilor speciale de
aprovizionare.

nerespectarea de cãtre agenþii eco-
nomici aprovizionaþi a orarului de
aprovizionare aprobat

Pentru aceste fapte, amenda este
cuprinsã între 200 – 400 lei, în conformi-
tate cu prevederile H.C.L. nr.189/2006,
art.12, modificat prin H.C.L. nr.540/2008,
art.VI ºi între 500-1000 lei, în conformitate
cu prevederile H.C.L. nr.150/2009, art. 1,
pct. 18, alin. 1.

IDENTIFICAREA ªI
SANCÞIONAREA PERSOANELOR
CARE APELEAZÃ LA MILA 
PUBLICULUI

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

În majoritatea situaþiilor, persoanele
adulte sunt sancþionate contravenþional
conform Legii 61/1991 ºi HCL 422/1999.
În prima parte a lunii mai, au fost
întocmite un numãr de 22 procese verbale
de constatare a contravenþiei în valoare de
1.400 lei. Pentru persoanele care sunt în
imposibilitatea de a achita procesul verbal
de constatare a contravenþiei, conform
OG nr. 2/2001 ºi OG nr. 55/2002, proce-
sele-verbale vor fi înaintate instanþelor de
judecatã cu propunerea de a efectua
muncã în folosul comunitãþii.

CIRCULAÞIA VEHICULELOR 
CU TRACÞIUNE ANIMALÃ 
PE RAZA MUNICIPIULUI

În data de 12.05.2009, inspectorii din
cadrul Serviciului ordine ºi siguranþã publicã, 
în colaborare cu Poliþia Municipiului ºi Regia
Autonomã a Domeniului Public (R.A.D.P.),

au acþionat în vederea indentificãrii ºi
sancþionãrii a persoanelor care circulã cu atelaje
pe raza municipiului Cluj-Napoca. Au fost
depistate trei atelaje pe B-dul Muncii, pro-
prietarii au fost sancþionaþi în conformitate cu
prevederile H.C.L. 647/2006, privind  circulaþia
atelajelor pe raza municipiului Cluj-Napoca.
Au fost încheiate trei procese verbale de con-
statare a contravenþiilor  în valoare de 300 lei.

TABÃRA DE RROMI DIN ZONA
RAMPEI DE GUNOI PATA RÎT

În  data de 08.05.2009, inspectorii din
cadrul Serviciului ordine ºi siguranþã publicã,
în colaborare cu Poliþia Municipiului-Secþiei 7
Cluj Napoca, au evacuat o tabarã de rromi din
zona rampei de gunoi Pata Rît, fiind evacuaþi
un numãr de 75 persoane cu 15 cãruþe.
Convoiul a fost însoþit pânã la limita munici-
piului Cluj Napoca cu comuna Chinteni de
unde au fost preluaþi de Poliþia Ruralã pentru
a fi îndrumaþi spre adresa de domiciliu.

CREªTEREA ªI CIRCULAÞIA 
ANIMALELOR 
PE RAZA MUNICIPIULUI

Patrulele de ordine publicã efectueazã
zilnic razii prin cartierele municipiului
Cluj-Napoca în vederea verificãrii respec-
tãrii HCL 84/1996, privind creºterea ºi cir-
culaþia animalelor pe raza municipiului. Au
fost întocmite 5 procese verbale de con-
statare a contravenþiilor în valoare de 1.720
lei, însoþitorilor de câini pentru lipsã botniþã
ºi lesã, carnetul de sãnãtate a câinelui, mãturã
micã, fãraº, pungi PVC, mãnuºi in vederea
colectãrii dejecþiillor ºi plimbarea acestora în
locurile neautorizate.

FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER
Serviciul Control Trafic Rutier din cadrul

Direcþiei Poliþiei Comunitare a Primãriei
municipiului Cluj-Napoca, împreunã cu
Serviciul Poliþiei Rutiere, au acþionat intens la
fluidizarea traficului rutier, în zona centralã ºi
în principalele intersecþii ale municipiului.
Echipajele de ridicãri auto, au efectuat 380
ridicãri de autovehicule staþionate neregula-
mentar, 682 blocãri ale roþilor autovehiculelor
staþionate neregulamentar ºi au aplicat un
numãr de 1.082 sancþiuni contravenþionale în
valoare de 108.200 lei.

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

VERIFICÃRI ÎN PARCÃRILE 
PUBLICE CU PLATÃ

Poliþiºtii comunitari din cadrul Direcþiei
Poliþia Comunitarã asigurã punerea în apli-
care a prevederilor H.C.L. 857/2007-modifi-
cat prin H.C.L. 35/2008, privind regulamen-
tul de exploatare a domeniului public desti-
nat parcãrilor auto cu platã din municipiul
Cluj-Napoca. Nerespectarea prevederilor
legale atrage sancþionarea în conformitate cu
HCL nr. 35/2008. În perioada 15.04-
15.05.2009 au fost aplicate 9.290 de sancþiuni
în valoare de 232.250 lei.



Jurnalul municipal
Cluj-Napoca Focus

Numãrul 42 Mai 2009 
Pagina  15

www.primariaclujnapoca.ro

Clujul din cuvinte

Clujul meu carele eºti ceriul poeziei noastre
Facã-se veghea ta aurã sã-mi cuprindã iubirea
Vie-mpãrãþia ta
Cea izbãvitoare precum spaima dimineþilor
Trupul meu cel firav de fiinþã
Întremeazã-l cu smirna sfielii tale aliturgice
ªi nu mã lãsa în ispita lutnicei pierzanii
Ci redã-mi toamna împãcãrii
Cãci tu m-ai primenit cu lacrima ta
Precum eu voi arãmâne în tãmâia þãrânii tale
ªi nu ne stinge nouã poezia
Ci las-o sã vegheze
Îndepãrtãrii noastre þinându-i de urât cândva
Cãci în tine e puterea ºi mãreþia
În numele întremãrii
Al dezmãrginirii
ªi al împãrãþirii
Amin 

Blaga ºi taina fânului 
vecinicia
câtã urmã goticã a iubirii
ºi câtã mireasmã-a pãmântului
strãluminat 
ca un boghi aliturgic
pe creasta dealului strãvezie
rugãciunii din tãceri te dedai
ºi Clujului
ce mãreþie

alb-rozalii catedrale ale înmiresmãrii castanii
în oraºul veghei liturgic mi-au murmurat rugãciuni ºi jelanii

mi-au ocrotit pierzania spaima rãtãcirea ºi patima
cuibar mi-au fost de prigorie ostenitã cât ditamai lacrima

întimpurit de portaluri gotice mã prind de lutnicul tiv
sunt lampagiu funcþionar ºi poet al Clujului meu adoptiv

OOrraaººuull aaddooppttiivv

PPiiaaþþaa FFâânnuulluuii

Oh ce frumoasã e Transilvania
Cãlãtoria noastrã chihlimbarie
Trebuia sã ºtiu Clujul inimi sfâºie
Cruce din trei ugere întraurite
Oraº al meu cu grãdini brun-bântuite
Singurãtãþi gotic-dospind în tipsie
Trebuia sã ºtiu Clujul inimi sfâºie
Plâng în somn arcadele-n piatrã zidite
Oraº al meu cu grãdini brun-bântuite
Verzui liliacul din Donath învie
Fantasmele-n aburul de la tãmâie
Castani în rugãciuni la Calvaria

Larg ºipotindu-ºi Clujul jelania
Oh ce frumoasã e Transilvania

RRoonnsseettuull CCããllããttoorriieeii

CClluujjuull mmeeuu

BBaallaaddãã
Sunt primul poet-funcþionar din oraº
urc îmbrâncit ierarhii troleibuze
îmi car destinul ºi diplomatul trufaº
îndesat cu lacrimi crepusculare lehuze

fac plecãciuni pozez sunt sceptic învãþ
mersul pe sârmã zâmbitor ºi poznaº
mã poticnesc în cuvinte ºi le rãsfãþ
sunt primul poet-funcþionar din oraº

nu mã revolt tãcerea-i de aur
navetist între funcþii ca veacul trãpaº
visez democraþii eliberate de plaur
sunt primul poet-funcþionar din oraº

infatuat ºi sfios cu alurã de lord
port cu evlavie cravata ºi teama
ocolesc cafenelele nu fac bine la cord
tensiuni ºi boli rare în mine dau iama

fac plecãciuni      pozez sunt sceptic învãþ
mersul pe sârmã zâmbitor ºi poznaº
mã poticnesc în cuvinte ºi le rãsfãþ
sunt primul poet - funcþionar din oraº

DUMITRU CERNA
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SISTEMUL MONETAR
EUROPEAN (SME) 

Dupã dificultãþile majore cu care s-a
confruntat în anul 1971 sistemul mon-
dial ce reglementeazã ratele de schimb
între diferitele monede, având ca mone-
dã de referinþã dolarul nord-american –
aºa-numitul «Sistem Bretton Woods»,
dupã numele localitãþii unde au fost
elaborate statutele Fondului Monetar
Internaþional – dificultãþi care au dus la
dezintegrarea acestuia, þãrile vest-eu-
ropene au început sã se gândeascã la un
sistem mai sigur þi mai adecvat noilor
relaþii stabilite în cadrul Comunitãþii
Europene. Consiliul European de la
Bremen (Germania), din iulie 1978, a
decis crearea unui «Sistem Monetar
European» care sã lege între ele mo-
nedele tuturor þãrilor membre, iar în
decembrie 1978 au fost adoptate regulile
de funcþionare ale acestuia, formalizarea
juridicã fiind fãcutã sub forma unui
acord între bãncile centrale. SME este
un mecanism prin care se asigurã stabi-
litatea ratelor de schimb între monedele
þãrilor comunitare, fiind creatã o «uni-
tate monetarã europeanã de schimb» (în

engleza: «European Currency Unit» -
ECU) compusã dintr-un «coº» ce
conþinea un numãr de unitãþi monetare
ale þãrilor membre, ponderea fiecãreia
fiind datã de forþa economiei naþionale a
þãrii respective ºi de locul pe care aceasta
îl ocupã în comerþul intra-comunitar.
Statele care participã la SME au stabilit
«cursuri-pivot» pentru monedele lor
naþionale raportate la ECU, iar pe baza
acestora s-au calculat cursurile bilaterale
de schimb între diferitele monede par-
ticipante la sistem. O regulã  de  baza a
SME este aceea cã þãrile  participante 
s-au angajat sã intervinã pe pieþele de
schimb valutar atunci când monedele
lor se îndepãrteazã cu mai mult de
2,25% faþã de valoarea stabilitã pentru
«cursul-pivot». Odatã cu introducerea
monedei unice Euro, la 1.01.1999 (care
a înlocuit ECU), regulile SME s-au mai
aplicat pânã cel târziu la 1.07.2002 când
toate monedele naþionale ale þãrilor ce
au adoptat noua monedã au dispãrut de
pe piaþã, fiind înlocuite de Euro (în
prezent, 11 din cele 15 þãri membre ale
UE fac parte din «Sistemul Euro» - a se
vedea ºi «Euro»).

www.primariaclujnapoca.ro

În cursul lunii martie 2009, E.S.
domnul Jaap Werner, Ambasador al Re-
gatului Þãrilor de Jos în România, îm-
preunã cu doamna Micaela Passamani,
ºeful Biroului Olandez de Susþinere a
Afacerilor (NBSO) din Cluj-Napoca, s-
au întâlnit cu primarul municipiului
Cluj-Napoca, domnul Sorin Apostu.

Temele principale abordate au fost
criza economicã, Fondurile Structurale
Europene, proiectele de investiþii ºi
ambiþiile pentru viitor în ceea ce priveºte
municipiul nostru.

Cluj-Napoca este un pol de atracþie a
investitorilor olandezi datoritã proiectelor
în curs de derulare sau care se vor derula

în viitorul apropiat în ceea ce priveºte con-
struirea locuinþelor sociale, parcãrilor, cen-
turii ocolitoare a oraºului, stadionului,
aeroportului etc, ºi datoritã faptului cã
municipiul oferã forþã de muncã calificatã,
trei parcuri industriale, douã ºcoli inter-
naþionale, una germanã ºi una englezã. În
prezent, 181 de companii olandeze sunt
înregistrate în Cluj-Napoca, iar bunele
relaþii de colaborare între primãrie ºi dez-
voltatorii olandezi s-au intensificat odatã
cu deschiderea în 2006 a Biroului Olandez
de Susþinere a Afacerilor.

Ambasadorul Olandei la Bucureºti a
precizat faptul cã opt firme olandeze ºi-au
exprimat oficial dorinþa de a participa în
perioada 6-10 mai 2009 la „ Târgul
Agraria” de la Cluj-Napoca, târg inter-
naþional în domeniul agriculturii, indus-
triei alimentare ºi a ambalajelor.

Vizita Excelenþei Sale a continuat cu
participarea la „Colocviile DAVOS”, eve-
niment care a avut loc la Facultatea de
Studii Europene din cadrul Universitãþii
Babeº-Bolyai.

Ambasadorul Republicii Austria 
a vizitat Cluj-Napoca

Ambasadorul Republicii Austria la
Bucureºti, E.S. domnul Martin Eichtinger,
a avut o întrevedere cu primarul municip-
iului Cluj-Napoca, domnul Sorin Apostu,
la începutul lunii mai.

Prezenþa diplomatului austriac la Cluj-
Napoca s-a datorat deschiderii Târgului
Agraria, târg internaþional în domeniul agri-
culturii, industriei alimentare ºi al ambala-
jelor, gãzduit de Expo Transilvania, unde din
partea Austriei participat 15 firme austriece.

În cadrul întâlnirii oficiale cu primarul
Sorin Apostu, E.S. dl. Martin Eichtinger a
precizat faptul cã societãþile din Austria
sunt interesate de domeniul managemen-
tului sistemului de apã ºi canalizare, man-
agementul deºeurilor menajere ºi utilizarea
energiei verzi. 

De asemenea, ambasadorul Austriei la
Bucureºti a subliniat excelenta cooperare
dintre universitãþile din Cluj-Napoca ºi
cele din Austria ºi a propus înfiinþarea unui

consulat onorific al Austriei la Cluj-
Napoca, pentru a spori eficientizarea relaþi-
ilor cu investitorii austrieci. 

În anul 2019, preºedinþia Uniunii
Europene va fi asiguratã de Austria,

România ºi Finlanda, iar constituirea
acestui consulat face parte dintr-un
plan de îmbunãtãþire a comunicãrii ºi
de întreþinere a relaþiilor între cele
douã þãri.

Vizita “verde” din oraºul înfrãþit Dijon

Facultatea de Business Burgun-
dy din Dijon, Franþa, oraº înfrãþit cu
municipiul Cluj-Napoca a lansat un
proiect intitulat Esc´prit d´Aven-
ture, cu sprijinul Primãriei din Di-
jon, în cadrul cãruia un grup de 7
studenþi s-au aflat în oraºul nostru
pentru a stabili diferite contacte ºi
legãturi cu universitãþile, organiza-

þiile nonguvernamentale ºi autoritã-
þile clujene.

Grupul de studenþi din regiunea fran-
cezã Bourgogne a avut o întrevedere cu
domnul primar Sorin Apostu, în cadrul
cãreia s-au arãtat foarte încântaþi de ospi-
talitatea clujeanã ºi de receptivitatea cluje-
nilor la acþiunile organizate în Parcul
Central, unde studentii francezi s-au axat

pe activitãþi cu caracter ludic, pedagogic ºi
informativ, cautând sã sensibilizeze publi-
cul larg pe teme de ecologie ºi dezvoltare
urbanã durabilã. Printre acestea, au recre-
at o reclamã la MasterCard, au compus
un cântec în limbile englezã, francezã ºi
românã despre protecþia mediului încon-
jurãtor, au luat interviuri cetãþenilor ºi au
purtat discuþii pe teme ecologice în ceea
ce priveºte activitatea de reciclare.

Primarul municipiul Cluj-Napoca,
domnul Sorin Apostu, a felicitat partea
francezã pentru acþiunile întreprinse,
bucurându-se totodatã de sprijinul me-
diului academic clujean acordat fran-
cezilor, precum ºi de disponibilitatea
acestora în susþinerea unui astfel de
proiect la Cluj-Napoca.

Grupul francez a beneficiat în
demersul lor de colaborarea unor stu-
denþi de la Facultatea de Litere, secþia
LMA ºi a unor membri ai organizaþiei
studenþeºti AIESEC. 

VIZITA AMBASADORULUI 
OLANDEI ÎN ROMÂNIA

VIZITA AMBASADORULUI 
OLANDEI ÎN ROMÂNIA

Aeroportul Internaþional Cluj-
Napoca, unul dintre cele mai im-
portante obiective ale oraºului ºi
judeþului, a devenit primul aero-
port din þarã cu un terminal ame-
najat corespunzãtor cerinþelor de
operare specifice spaþiului Schen-
gen. Noul terminal, o investiþie de
peste 25 milioane de euro, poate

prelua cca 1, 5 milioane de pasageri
pe an. 

La inaugurarea terminalului au
fost prezenþi premierul Emil Boc,
ministrul Transporturilor, Radu Ber-
ceanu, preºedintele Consiliului Jude-
þean Cluj, Alin Tiºe, primarul Sorin
Apostu, alãturi de reprezentanþi ai
mediului politic ºi de afaceri.
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