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Primãria Cluj-Napoca a
reluat tradiþia duminicalã a
programului de divertisment

muzical oferit clujenilor în Parcul
Central „Simion Bãrnuþiu”. 

Timp e o orã, orchestrele de fan-
farã ale Asociaþiei Trompetiºtilor din
România ºi Asociaþiei Muzicale Forte-
Fortissimo susþin un program special
de muzicã de fanfarã, pentru delectarea
cetãþenilor care se aflã în parcul cen-
tral. 

Concertele duminicale sunt pro-
gramate între orele 16.00 – 17.00 ºi se
vor desfãºura pânã în data de 25
octombrie. 

Pentru organizarea concertelor,
Consiliul local a alocat suma de

23.000 de lei pentru plata artiºtilor, iar
orchestrele au fost selectate prin
cerere de ofertã, conform HCL 241/
2009.

Tradiþia concertelor în Parcul
Central dateazã din 1960, odatã cu
înfiinþarea Corului Tinerilor Comer-
ciali din Cluj, de cãtre contele Imre
Miko, cor care cânta pe malul lacului
în fiecare searã, sub bagheta dirijorului
Bela Stoger. 

Istoria localã consemneazã parcul
central, cu foiºorul ºi clãdirea cazi-
noului, ca fiind primul spaþiu public
destinat socializarii, promenadei ºi
desfãºurãrii actelor culturale. Concer-
tele duminicale de fanfarã au fost relu-
ate în anul 2007.

VASILE LECHINÞAN

ECHIPA DE FOTBAL 
“U” ARE UN NOU
ACÞIONAR MAJORITAR

paginile 8-9

FITNESS ÎN AER LIBER 
ÎN PARCUL SIMION BÃRNUÞIU

Primarul Sorin Apostu 
a inaugurat vineri, 24 iulie 2009, 
în parcul central “Simion Bãrnuþiu”,
un spaþiu special amenajat ºi 
dotat cu aparate de fitness ºi de
joacã. Acestea au fost donate 
municipalitãþii de compania 

Ziegler Metalica România, 
pentru a fi folosite de cãtre toþi 
clujenii în mod gratuit.
Astfel, amatorii de miºcare în aer
liber se pot bucura de:

8 aparate de fitness
un cuib mic (pentru copii cu vârste

cuprinse între 1 ºi 10 ani)
un cuib mare (pentru copii peste

10 ani ºi chiar adulþi)
2 figurine pe arcuri
2 rastere pentru biciclete
1 modul pentru odihnã, format 

din masã ºi bãnci.

FITNESS ÎN AER LIBER 
ÎN PARCUL SIMION BÃRNUÞIU

CONCERTE DUMINICALE DE FANFARÃ ÎN PARCUL CENTRAL

Situaþia economicã precarã a Clu-
bului de Fotbal Universitatea a fãcut
ca preluarea acestuia de cãtre un in-
vestitor cu putere financiarã ridicatã
sã devinã singura soluþie viabilã de re-
zolvare a problemelor universitarilor.

Consiliul Local Cluj-Napoca,
redevenit acþionar majoritar în urma
rezilierii contractului de vânzare-
cumpãrare încheiat cu firma Oncos, a
reluat demersurile de vânzare a
pachetului majoritar unuia dintre
ceilalþi acþionari, respectiv Uniunea
Universitãþilor Clujene, Fundaþia
Transilvania, camera de Comerþ ºi
Industrie Cluj, OC Oncos Impex
SRL, Sc Ben&Ben SA, SC Intop
Construction SRL, FC Universitatea
Cluj FSP, dl Walter Florian.

Comisia specialã aprobatã de
Consiliul local, formatã din primarul
Sorin Apostu ºi consilierii locali Petru
Pântea, Somogyi Gyula, Remus Lã-
puºan ºi Teofil Peter a analizat ofertele
depuse ºi a decis vânzarea pachetului
majoritar de acþiuni, în valoare de
504.900 lei, dlui Walter Florian, care
are obligaþia de a achita ºi toate dato-
riile clubului la bugetul de stat.

Marca, sigla, denumirea ºi pal-
maresul echipei rãmân în proprie-
tatea Municipiului Cluj-Napoca ºi în
folosinþa gratuitã a clubului.



Jurnalul municipal
Cluj-NapocaInformativ

Numãrul 44 Iulie 2009 
Pagina  2

  ªTIRI
Fântâna artezianã din Parcul
Central este monitorizatã video

Prof. univ. dr. doc. Mircea Cucuianu, 
Cetãþean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca

Harta electronicã 
a municipiului Cluj-Napoca

Activitatea profesionalã de aproape ºase decenii a domnul profesor univ. dr. doc.
Mircea Cucuianu, personalitate reprezentativã a biochimiei clinice româneºti, cu
cercetãri ºi contribuþii originale în domeniul hemostazei, trombozei, aterosclerozei ºi
lipidologiei, l-a recomandat pentru titlul de Cetãþean de onoare al municipiului Cluj-
Napoca, în semn de recunoaºtere a valorii sale profesionale

Mircea Cucuianu a fost deschizãtorul de drum în domeniul cooperãrii cu univer-
sitãþile Worcester din Massachusetts, Davis din California ºi Chapel Hilll, dupã 1990,
fapt care i-a permis sã impulsioneze activitatea de laborator prin obþinerea unor reac-

tivi scumpi, utilizaþi în domeniul hemostazei ceea ce a condus la perfecþionarea diag-
nosticului, depistarea ºi studierea anomaliilor hemostazei.

Ceremonia de decernare a Titlului de Cetãþean de onoare s-a desfãºurat în Sala de
Sticlã, în prezenþa primarului Sorin Apostu ºi a numeroase personalitãþi academice.

Profesorul Mircea Cucuianu s-a nãscut la Sibiu, la 22 iunie 1928. A absolvit
Facultatea de Medicinã din Cluj-Napoca în 1953, a obþinut doctoratul în 1966 ºi a devenit
medic primar în 1967. A activat la Catedra de Biochimie Clinicã în perioada 1971 – 1981
ca ºi conferenþiar, iar în intervalul 1981 – 1998 a fost profesor la aceeaºi catedrã. Mircea
Cucuianu este membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale din anul 1993.

Municipiul Cluj-Napoca dispune de o nouã hartã electronicã, realizatã de so-
cietatea austriacã de cartografie Schubert & Franzke, în cadrul proiectului privind harta
judeþului Cluj.  Noua hartã include pe lângã strãzi ºi numãrul imobilelor, precum ºi
calcularea distanþelor. În acest fel, utilizatorilor le este mai uºor sã calculeze cât timp fac
dintr-un loc în altul. Harta are opþiuni de apropiere, depãrtare ºi imprimare, ºi dispune
de douã modalitãþi de acces. Pe de o parte, se poate tasta numele strãzii ºi apoi se poate
cãuta chiar ºi dupã numãr (buton pentru numere), harta afiºând exact imobilul respec-
tiv, iar pe de alta parte se poate cãuta un obiectiv turistic sau o instituþie.

Harta ppoate ffi aaccesatã ppe ppagina dde wweb aa pprimãriei, 
www.primariaclujnapoca.ro. ÎÎn ccazul îîn ccare oobservaþi ddisfuncþionalitãþi 
sau iinexactitãþi, vvã rrugãm ssã lle ccomunicaþi lla BBiroul MMass-MMedia 
în vvederea rremedierii.

www.primariaclujnapoca.ro

Primãria municipiului Cluj-Na-
poca efectuazã în perioada 16-28 iulie
a.c, între orele 22.00 4.00, a patra etapa
a programului anual 2009 de dezin-
secþie a domeniului public. 

Produsele folosite în aceastã activi-
tate sunt avizate pentru profilaxia sani-
tar umanã ºi fac parte din grupele Xn
(gr. III) respectiv Xi (gr. IV) de toxici-
tate.

În aceeaºi perioada sunt progra-
mate ºi activitãþi de dezinsecþie împo-
triva cãpuºelor, care se vor desfãºura
între orele 5.00-9.00 ºi 20.00 – 22.30.
Pentru acest tratament sunt folosite
produse parainsect super C.E (substan-
þa activã Cypermetrin) ºi Forza 50 S.C.
(substanþa activã Alphacypermetrin),
ambele avizate de Ministerul Sãnãtãþii.

Pentru aplicarea eficientã a mã-
surilor de combatere ºi eliminare a
unor potenþiale focare de infecþie,
activitatea de deratizare, dezinsecþie ºi
dezinfecþie trebuie tratatã în mod uni-

tar atât pe domeniul public cât ºi privat
la nivelul localitãþii, pentru evitarea
unor reinfestãri sau apariþii a unor noi
zone contaminate.

Solicitãm tuturor cetãþenilor, aso-
ciaþiilor de locatari/proprietari, agenþi-
lor economici ºi instituþiilor de pe raza
municipiului Cluj-Napoca sã efectue-
ze dezinsecþia pe proprietãþi, clãdiri,
subsolul blocurilor etc, odatã cu acþi-
unea de dezinsecþie a domeniului pu-
blic.

Cetãþenii sunt rugaþi sã sesizeze
firma SC Coral Impex SRL cu privire
la apariþia cãpuºelor, astfel încât aceasta
sã poatã lua mãsurile ce se impun
înainte de împrãºtierea acestora. 

Sesizarea se poate face telefonic, la
numãrul 0264/59.56.06.

DEZINSECÞIA DOMENIULUI PUBLIC

Primãria a început acþiunea de mon-
tare a butoanelor de panicã în unitãþile de
învãþãmânt clujene, proiect ce are ca scop
prevenirea violenþei în ºcoli. 

Astfel, în fiecare ºcoalã va exista un
aºa-numit buton de panicã, ce va putea
fi activat în cazul unui pericol.
Semnalul va ajunge în 1-2 secunde la
dispeceratul central de la Poliþia
municipiului, urmând ca poliþiºtii sã
intervinã în cel mai scurt timp posibil. 

Toate cele 66 de ºcoli ºi licee din
oraº s-au înscris în program, iar costul
total de achiziþie ºi montare a
butoanelor a fost de de 63.174 de lei fãrã
TVA. Unele ºcoli au dorit ca acest
buton sã fie montat în cabina portaru-
lui, iar altele la secretariat. Vom decide
locul exact împreunã cu reprezentanþii
Poliþiei, pentru fiecare ºcoalã în parte. 

Inspectorii de poliþie vor realiza ºi
instructajul cu privire la modalitatea de
funcþionare a butonului de panicã ºi a
situaþiilor în care acesta trebuie acþionat.

Butoane de panicã în ºcoli

Etapa a IV-a

Cabinetele 
medicale ºcolare 
ºi studenþeºti trec 
în administrarea 
Primãriei

Primãria Cluj-Napoca a preluat
începand cu data de 1 iulie, adminis-
trarea cabinetelor medicale scolare,
cabinetelor medicale studenþeºti ºi ca-
binetelor dentare scolare, inclusiv
resursele umane, respectiv 176 de
angajaþi, ale cãror contracte de muncã
au trecut de la Direcþia de Sãnãtate
Publicã la Primãrie, fãrã întreruperea
activitãþii. 

Pentru administrarea acestor cabi-
nete, Primarul Sorin Apostu va aduce în
faþa Consiliului local un proiect de
hotãrâre care vizeazã înfiinþarea unui
serviciu public de asistenþã medicalã,
care va cuprinde în organigramã 7 pos-
turi: un director, un angajat la departa-
mentul financiar-contabil, unul la
juridic, unul administrativ, unul la achi-
ziþii ºi douã posturi de medici primari
coordonatori. Postul de director va fi
ocupat prin promovare internã, iar cele-
lalte posturi vor fi ocupate prin detaºare.

Potrivit statului de platã primit de
la DSP, costurile cu personalul din
aceste cabinete se ridicã la suma de
460.000 de lei pe lunã (inclusiv obli-
gaþiile cãtre stat).

Primarul Sorin Apostu a semnat, în
data de 22 iulie 2009, contractul pentru
execuþia lucrãrilor de consolidare a
grupului statuar Matei Corvin, în
prezenþa preºedintelui SC Concefa SA,
dl. Horaþiu Cercel, compania desemnatã
câºtigãtoare la licitaþia publicã pentru
atribuirea lucrãrilor de reabilitare a grupu-
lui statuar Matei Corvin din Piaþa Unirii.

Finanþarea investiþiei este româno-
maghiarã, ca urmare a convenþiei în-
cheiate în noiembrie 2008, între Muni-
cipiul Cluj-Napoca ºi Ministerul Ungar
al Educaþiei ºi Culturii, prin care aces-
ta din urmã participã cu suma de
400.000 euro, municipul Cluj-Napoca
urmând sã asigure aceeaºi sumã. În

condiþiile în care, în urma licitaþiei s-a
obþinut un preþ foarte bun, de
1.618.827,00 lei (fãrã TVA), diferenþa
se va cheltui pentru reabilitarea altor
obiective turistice din oraº, cum ar fi
Casa Matei.

Grupul statuar „Matei Corvin” 
a intrat în restaurare

Cãsãtoria cu numãrul 1000 din acest an
Primarul Sorin Apostu a oficiat cãsã-

toria cu numãrul 1000, înregistratã la
Serviciul Stare Civilã din cadrul Primãriei
Cluj-Napoca, în data de 5 iulie 2009.

Tinerii miri sunt ambii nãscuþi în
Cluj-Napoca ºi au domiciliul stabil în
municipiu. Primãria Cluj-Napoca le u-
reazã sãnãtate, fericire ºi casã de piatrã!

În anul 2008 au fost oficiate 2.531
cãsãtorii, cãsãtoria cu numãrul 1000 fiind
oficiatã în data de 10 iulie.

Primãria Cluj-Napoca a reabilitat pentru a doua oarã în 4 ani fântâna
artezianã cu tritoni din Parcul central. 

Pentru a evita distrugerea ei, Primarul Sorin Apostu a dispus montarea
unor camere de supraveghere video. Astfel, cei care vor încerca sã distrugã
acest monument vor fi identificaþi ºi vor suporta prevederile legii, care în ast-
fel de cazuri sunt de naturã penalã. 

Lucrãrile de reabilitare au costat 5.400 euro ºi au fost executate de sculp-
torul Ioan Rusu. Sistemul de monitorizare video a fântânii a costat 3.671 lei,
este conectat în primãrie ºi supravegheat 24 din 24 de ore. 

Lucrãrile de reabilitare au început în luna iunie 2009 ºi au costat 5.400 de
euro. Execuþia a fost asiguratã de sculptorul Ioan Rusu. Prima restaurare a fân-
tânii a durat 2 ani, 2003-2005, ºi a costat 23.000 euro.
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MÃSURI DE REGLEMENTARE A CIRCULAÞIEI ÎN CLUJ-NAPOCA
Comisia Municipalã de
Sistematizare a Circulaþiei, în
ºedinþa din 6 iulie 2009, a analizat o
serie de propuneri ale executivului
primãriei, ºi ale cetãþenilor, ºi a
aprobat noi mãsuri de fluidizare a
traficului ºi siguranþa circulaþiei.

1. ÎÎnfiinþarea uunor nnoi ttreceri ppie-
tonale:

Str. Câmpul Pâinii – în dreptul pasajului
pietonal amenajat peste Canalul Morii; 

Str. Bistriþei la intersecþie cu B-dul
Nicolae Titulescu; 

Str. Frunziºului adiacent aleii auto
spre imobilele str. Frunziºului Nr. 9 (pe
tronsonul spre Vila Rosa); 

Str. Branului la intersecþie cu str.
Plevnei; 

Str. Plevnei la intersecþie cu str.
Branului; 

Str. Plopilor la intersecþia cu str.
Salcâmului; 

Str. Viilor la intersecþie cu str.
Observatorului.

2. IInstituirea dde ssensuri uunice dde ccir-
culaþie:

Str. Voltaire, pe tronsonul cuprins
între gang ºi G-ral T. Moºoiu, sensul fiind
spre str. G-ral T. Moºoiu. Cu aceastã
ocazie se va muta standul de TAXI de pe
str. G-ral T. Moºoiu pe strada Voltaire;

Str. Valeriu Braniºte – sensul fiind
înspre B-dul Nicolae Titulescu;

Aleea auto adiacentã blocurilor O1,
O2 ºi O3 de pe strada Observatorului nr.
105, nr. 107 respectiv 109, dinspre str.
Lunii înspre str. Meteor;

Str. Meteor, pe tronsonul cuprins
între prelungirea strãzii Republicii ºi str.

Sputnic, sensul fiind înspre strada
Sputnic;

Str. Mogoºoaia, pe tronsonul
cuprins între str. Izlazului ºi str. Ion
Meºter, cu sensul spre str. Ion. Meºter 

Aleea carosabilã perpendicularã pe
str. Izlazului între Ion Meºter nr. 1 ºi str.
Izlazului nr. 4 sensul fiind dinspre str. I.
Meºter;

Aleea auto paralelã cu str. Izlazului
între str. Izlazului nr. 4 ºi str. Izlazului nr.
8, cu sensul spre str. Izlazului;

Str. Decebal pe tronsonul cuprins
între str. Dacia ºi str. Emil Petrovici, sen-
sul spre gara, cu asigurarea unei benzi re-
zervate pentru autovehiculele Poliþiei
pentru venire spre Pod Traian;

Str. Cloºca, sensul de circulaþie
fiind dinspre str.Horea spre str. Decebal;

Str. David Prodan, sensul de circu-
laþie fiind spre str. Horea;

Str. Bihorului, sensul de circulaþie
fiind dinspre str.Fântânele spre str. Donat;

Str. Andrei Mureºanu, pe tron-
sonul cuprins între aleea de acces la blocul
P-þa Cipariu nr. 15 ºi str. Z. Miklos sensul
fiind înspre str. Zrinyi Miklos;

Str. Coastei, pe tronsonul cuprins
între str. Baladei ºi str. Inãu, sensul de cir-
culatie fiind spre dinspre Piaþa Frater-
nitãþii spre str. Inãu;

Str. Inãu, sensul de circulaþie fiind
dinspre str.Coastei spre str. Venus

Str. Tulcea, pe tronsonul cuprins
între numerele 6-24, sens de circulaþie
spre Someºeni;

Str. Donat, pe tronsonul cuprins
între aleea Bucura ºi str. Paul Ioan sensul
fiind spre str. Mirãslãu;

Aleea Bârsei dintre imobilele Bârsei
nr. 4 ºi Bârsei nr. 5, Aleea Bârsei dintre

imobile Bârsei nr. 1 ºi Bârsei nr. 2, Aleea
Bârsei dintre imobilul Bârsei nr. 4 ºi B-
dul 21 Decembrie 1989 ºi Aleea Bârsei
dintre imobilele Ciocârliei nr. 40 ºi
Ciocârliei nr. 42 spre str. Ciocârliei;

Str. Urcuºului, pe tronsonul cu-
prins între Str. Câmpului ºi str. Frun-
ziºului, sensul fiind spre str. Frunziºului,
cu instituirea reglementãrii de interzicere
a virajului la stânga de pe str. Câmpului pe
str. Urcuºului ( se va întoarce în sensul
giratoriu iar intrarea pe str.Urcusului se va
realiza numai prin viraj de dreapta);

Str. B. P. Haºdeu pe tronsonul cu
diferenþã de nivel ºi zid de sprijin, pe
partea de jos spre str.Mãrginaºã, iar pe
partea de sus spre spre Piezisã;

Str. Pãstorului, pe tronsonul
cuprins între str. B. P. Haºdeu ºi str. C.
Porumbescu, sensul de circulaþie la urcare
spre str. C. Porumbescu

Notã: Poliþia Rutierã va monitoriza
circulaþia pe strada Decebal ºi strãzile adi-
acente, pentru a urmãri efectele instituirii
sensurilor unice.

3. LLuarea îîn eevidenþã dde nnoi llocuri dde
parcare:

Str. Valeriu Braniºte;
Aleea adiacentã blocurilor O1, O2

ºi O3 de pe strada Observatorului nr. 105,
nr. 107 respectiv 109;

Str. Meteor;
zona str. Mogoºoaia;
Str. David Prodan;
Str. Bihorului;
Str. Andrei Mureºanu, pe tron-

sonul cuprins între aleea de acces la blocul
P-þa Cipariu nr. 15 ºi str. Zrinyi Miklos;

Str. Donat, pe tronsonul cuprins
între str. Paul Ioan ºi Aleea Bucura adia-

cent blocurilor A12 ºi A11 de pe str.
Donat nr. 172 respectiv nr. 170;

Str Tulcea, pe tronsonul pe care
s-a aprobat sensul unic;

zona aleilor Bârsei;
Str. Coastei;
Str. Pãstorului, cu luarea în evidenþã

de locuri de parcare în regim de platã cu
ora;

Str. Remetea pe partea stângã la
coborâre înspre str. B. P. Haºdeu, unde
existã instituit sensul unic de circulaþie. 

4. AAlte mmãsuri aadoptate:
Inversarea unor sensuri unice

sensul unic de circulaþie de pe str. A.
Einstein spre str.Dacia;

sensul unic de circulaþie pe str. Baba
Novac, pe tronsonul cuprins între str.
Avram Iancu ºi str. I. C. Brãtianu, spre str.
I. C. Brãtianu.

Notã: inversarea sensului de circulaþie
pe strada Baba Novac atrage dupã sine
deschiderea circulaþiei în dublu sens pe str.
I. C. Brãtianu, pe tronsonul cuprins între
str. Baba Novac ºi P-þa ªtefan cel Mare.

Mobilier uurban –– eelemente dde ssem-
nalizare rrutierã

praguri de sol pe str. Blajului, pe
tronsonul cuprins între str. Plevnei ºi
blocurile “Oser”, str. Republicii adiacent
Grãdinii Botanice, str. Zãrneºti ºi str.
Becaº. 

parapeþi solizi de beton pe Calea
Floreºti între Nodul N ºi intrarea la
Praktiker, pentru evitarea evenimentelor
rutiere cauzate de intrarea pe contrasens;

separatori de trafic pe Calea Turzii
între str. Observatorului ºi drumul jude-
þean spre Fãget;

Transport ccãlãtori
înfiinþarea unei staþii de transport

interurban pe str.T.Vuia, în zona com-
plexului Dora, cu condiþia ca oprirea sã fie
de scurtã duratã (nu se aprobã
staþionarea).

5. PProiecte rrespinse
Înfiinþarea unei treceri pietonale pe

Calea Turzii în dreptul Cimitirului
Eroilor, datoritã faptului ca locaþia este în
curbã ºi nu este posibilã asigurarea sigu-
ranþei circulaþiei. În schimb, reprezentanþii
Poliþiei Rutiere prezenþi la comisie au asigu-
rat tot sprijinul în situaþia manifestãrilor ºi
evenimentelor de la Cimitirul Central.

Instituirea sensului unic de circulaþie
pe str. Cãlãraºilor, Mecanicilor ºi Carpaþi.

Staþiile de transport interurban de pe
str. Iaºilor în faþa “Credit Europe Bank”,
pe str. Aurel Vlaicu vis-à-vis de ADAX, str.
Dacia lângã staþia RATUC, B-dul 1
Decembrie 1989 lângã Hotel Napoca,
deoarece comisia nu doreºte sã încurajeze
accesul spre centru, ºi implicit aglome-
rarea principarelor artere de intrare/iesire
din oraº.

6. PProiecte aamânate
permiterea virajului la stânga de pe

str. Frunziºului dupã intersecþia cu strada
Lunii, la mers spre cart.Mãnãºtur, spre
noua construcþie realizatã cu destinaþie
hotel. 

luarea în evidenþã locuri de parcare
pe str.A.Vlaicu, Eremia Grigorescu, Iancu
de Hunedoara, Trotuºului. 

desfiinþarea dispeceratului de pe str.
I. P. Voiteºti pânã la urmatoarea ºedinþã,
când RATUC trebuie sã prezinte soluþiile
concrete de relocare. 

Reorganizarea circulaþiei în Piaþa Gãrii

marcarea uunor llocuri dde pparcare îîn zzona PPiaþa GGãrii –– vvest ººi mmutarea sstaþiei RRATUC îîn ffaþa aaces-
tora ((foto 11 ººi 33);

marcarea llocurilor dde pparcare ppe sscuarul aaflat îîn ccontinuarea rrefugiului ddestinat sstaþiei dde ttram-
vai ((foto 22);

marcarea llocurilor dde pparcare lla iintrarea pprincipalã îîn ggarã ((foto 44);
crearea ccelei dde aa ttreia bbenzi dde ccirculaþie, ppentru vvirajul lla sstânga ppe sstrada HHorea, ddinspre sstra-

da CCãii FFerate, pprin îîngustarea sscuarului eexistent ((foto 55);
marcare pparcãri llongitudinale, îîn PPiaþa GGãrii –– eest, îîn zzona ggãrii mmici ((foto 66).

1 2 3

4 5 6
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Cablurile aeriene de telecomunicaþii, trecute în subteran

Primãria Cluj-Napoca, 
în asociere cu compania CFO
Integrator, desfãºoarã în prezent un
amplu proiect, denumit Duct City,
care constã în realizarea unei reþele
subterane de canalizaþii pe raza
municipiului Cluj-Napoca, 
în scopul relocãrii infrastructurii
aeriene în subteran.

Proiectul aa îînceput îîn 22008, aan îîn
care ss-aau ffinalizat 119,53 kkilometri dde
ºanþ, ppe 226 sstrãzi, aastfel:

1 Barbu Delavrancea
2 Bega
3 Belgrad
4 Bihorului
5 Bizuºa
6 Borsec
7 Braºov
8 Codrului
9 Colonia Breaza
10 Diaconu Coresi
11 Ecaterina Teodoroiu
12 Giordano Bruno
13 Heltai Gaspar
14 Herculane
15 Meºteru Manole
16 Bulevardul Muncii
17 Nirajului
18 Odobeºti
19 Paris
20 Paul Ioan
21 Romulus Vuia (Maºiniºtilor)
22 Septimiu Albini
23 Streiului
24 Târnavelor
25 Victor Babeº
26 Pod Napoca

Construcþia reþelei subterane cons-
ta în efectuarea de sãpãturi pe ambele
pãrþi ale strãzii, urmate de introducerea
tuburilor destinate relocãrii infrastruc-
turii existente ºi creãrii infrastructurii
de fibrã neagrã, cu branºamente la
fiecare clãdire. De asemenea se va aloca
un tub destinat iluminatului public.

Avantajele reþelei subterane de
canalizaþii:

Posibilitatea de a beneficia de
servicii superioare calitativ 

Accesul, pe acceaºi infrastruc-
turã, la mai multe servicii ºi la mai
mulþi operatori 

Îmbunãtãþirea aspectului vizual
a oraºului

Strãzi îîn llucru îîn 22009
1 B-dul1 Decembrie1918 
2 Anton Pann
3 Aurel Suciu
4 Aurel Vlaicu
5 Calea Baciului 
6 Berãriei
7 Braºov
8 Câmpului
9 Ciobanului
10 Constantin Brâncuºi
11 Corneliu Coposu
12 Cuza Vodã
13 Calea Dorobanþilor 
14 Fântânele
15 Calea Floreºti 
16 Aleea Gârbãu 
17 Haþeg
18 Henri Barbusse
19 Piata Ion Agârbiceanu 
20 Ion Meºter
21 Iosif Vulcan

22 Izlazului
23 Liviu Rebreanu
24 Locomotivei
25 Calea Mãnãºtur 
26 Minerilor
27 Calea Moþilor 
28 B-dul Muncii 
29 Oaºului
30 Observatorului
31 Odobeºti
32 Aleea Peana 
33 Rãvaºului
34 Regele Ferdinand
35 Tipografiei
36 Tudor Vladimirescu
37 Calea Turzii 

Programãri llucrãri:
Iulie 22009
1 B-dul 21 Decembrie 1989 
2 Albac
3 Alex. Vaida Voevod-Tineretului
4 Alexandru Donici
5 Aviator Bãdescu
6 Piata Avram Iancu 
7 Aleea Bâlea 
8 Donat
9 Fabricii
10 Gãrii
11 Iaºilor
12 Calea Moþilor 
13 Nicolae Titulescu
14 Primãverii
15 Septimiu Albini
16 Someºului
17 Traian Vuia
18 Piata Unirii 

August 22009
1 Piata 1 Mai 
2 Piata 1848 

3 Argeº
4 Avram Iancu
5 Bistriþei
6 Aleea Brateº 
7 Aleea Bucura 
8 Cardinal Iuliu Hossu
9 Aleea Castanilor 
10 Cetãþii
11 Constanþa
12 Aleea Detunata 
13 Emil Isac
14 Frasinului
15 George Bariþiu
16 Gheorghe Dima
17 Horea
18 Învãþãtorului
19 Piata Lucian Blaga 
20 Maramureºului
21 Aleea Parâng 
22 Plevnei
23 Piata Stefan cel Mare
24 Tãietura Turcului
25 Aleea Tarniþa 
26 Viilor
27 Zorilor
28 Zrinyi Miklos

Septembrie 22009
1 Branului
2 Câmpeni
3 Câmpina
4 Aleea Cioplea 
5 Aleea Clãbucet 
6 Costache Negruzzi
7 Cotitã
8 Emil Zola
9 Fabricii de chibrituri
10 Fabricii de zahãr
11 George Coºbuc

12 Govora
13 Gruia
14 Ioan Iacob
15 Ion Luca Caragiale
16 Louis Pasteur
17 Piata Mãrãºti
18 Mehedinþi
19 Moº Ion Roatã
20 Mureºului
21 Nãvodari
22 Patriciu Barbu
23 Petru Maior
24 Porumbeilor
25 Progresului
26 Republicii 
27 Roºiori 
28 Serpuitoare
29 Sextil Puºcariu 
30 ªtefan Octavian Iosif
31 Traian Moºoiu 
32 Uliului 
33 Vânãtorului 
34 Vântului
35 Venus.

Consiliul local a aprobat, prin HCL
308 din 23 iunie 2009, taxa de conectare de
2.000 lei la reþeaua municipalã de canaliza-
þii a operatorilor de telecomunicaþii. 

Conectarea operatorilor la reþeaua
de canalizaþii se poate face doar dupã
obþinerea avizului de la societatea
CFO Integrator ºi achitarea taxei cãtre
Consiliul local.

Termenul de finalizare estimat a
fazei de implementare a proiectului
Duct City este sfârºitul anului 2011. 

Valoarea investiþiei se ridicã la
suma de 70 milioane de euro.

LICITAÞII 
În data de 03.07.2009, la Primãria

municipiului Cluj-Napoca a avut loc
deschiderea ofertelor depuse în vede-
rea atribuirii contractului de achiziþie
publicã având ca obiect lucrãri la
obiectivul de investiþii “Construire
corp nou, ªcoala Emil Isac, munici-
piul Cluj-Napoca”. Ofertanþii au fost
SC TCI CG SA, SC CH Transbeton
Constr SRL, Asocierea Construdava
– SC Stoneco SRL, SC Napoca SA,
SC Zicu Impex SA, SC Ferm

Construct SRL, ºi SC Bosogol SRL.
Oferta societãþii SC Bosogol SRL a
fost descalificatã din lipsa garanþiei de
participare. Oferta financiarã cea mai
avantajoasã a fost cea a Asocierii
Construdava – SC Stoneco SRL, de
2.831.038 lei ºi termen de execuþie de
20 de luni. 

În data de 14.07.2009 a avut loc
deschiderea ofertelor pentru obiec-
tivul de investiþii “Mansardare

clãdire ªcoala Emil Isac, Cluj-
Napoca”, având ca obiect furnizare
de servicii de supreveghere a
lucrãrilor. Au depus oferte: SC
Adris Proiect SRL, SC Artera SRL,
SC Ralivi Curier SRL, SC Fucomar
Prodconsulting SRL, SC Master
Construct SRL, SC Bosogol SRL,
SC Iacodor Project SRL, SC Aqua
Serv SRL, SC Mbc Consulting
SRL. Valoarea estimativã conform
documentaþiei de atribuire este de

22.056 lei. Cea mai scãzutãofertã a
fost cea a SC Aqua Serv SRL, care a
oferit 0,1498% din valoarea situaþi-
ilor de lucrãri executate (lei cu
TVA) ºi acceptate de dirigintele de
ºantier. 

În data de 15.07.2009 s-a în-
cheiat raportul procedurii de achi-
ziþie publicã având ca obiect
furnizarea de servicii la obiectivul de
investiþii “Desfiinþare construcþie

existentã ºi lucrãri tehnico-edilitare
str Taberei nr. 2, municipiul Cluj-
Napoca”. Au depus oferte: SC A-
riserv Truck SRL Cluj-Napoca, SC
Prelter Prodserv SRL Câmpia Turzii,
SC Iridium SRL Cluj-Napoca, SC
Stoneco SRL Baia Mare, SCC
Napoca SA Cluj-Napoca, SC ACI
SA Cluj-Napoca. Oferta câºtigãtoare
a fost desemnatã cea a SCC Napoca
SA, în valoarea de 269.298,95 lei fãrã
TVA.



Jurnalul municipal
Cluj-Napoca Dezbateri

Numãrul 44 Iulie 2009 
Pagina  5

www.primariaclujnapoca.ro

ZILELE MUNICIPIULUI CLUJ 
ªI BRAND-UL DE ORAª ÎN DEZBATERE PUBLICÃ
Municipalitatea cclujeanã aa llansat 
o sserie dde îîntâlniri ººi ddezbateri ppublice
care aau cca oobiect sstabilirea ZZilelor
municipiului CCluj-NNapoca, pprecum 
ºi aa bbrand-uului ººi llogo-uului ccele mmai 
potrivite ppentru ooraºul nnostru.

Prima dezbatere în acest sens a fost
deschisã de Primarul Sorin Apostu cu o
prezentare de motive ºi o serie de sugestii.
Printre acestea, primarul Apostu a declarat
cã propunerile pentru data în care sã se
organizeze anual evenimente sub egida
“Zilele municipiului Cluj-Napoca” trebuie
sã se încadreze într-o serie de condiþii mi-
nimale ºi sã nu se rezume la o simplã ocazie
de “mici ºi bere”, ci sã evidenþieze cultura
localã, tradiþiile, specificul oraºului. “Astfel,
diferitele aspecte ale sãrbãtorii ar putea fi
marcate, de exemplu prin dedicarea unor
zile pentru o anumitã artã. O primã zi ar
putea fi dedicatã teatrului, prezentãrii de
premiere, spectacole de teatru ambulant,
spectacolele studenþilor, premii pentru
actori, o alta muzicii simfonice, cu concerte,
coruri ºi una turismului, literaturii sau
meºteºugarilor” a explicat Sorin Apostu. 

De asemenea, în alegerea perioadei
propice organizãrii Zilelor municipiului
Cluj-Napoca trebuie luat în calcul grupul
þintã, clujenii, la care se adaugã studenþii.
Astfel, primãria a avansat spre analizã lunile
mai sau octombrie, pentru stabilirea datei.

În ceea ce priveºte logo-ul Clujului, un
aspect care nu trebuie omis în aceastã dez-
batere, este faptul cã municipiul Cluj-
Napoca este un oraº universitar. Ca o bazã
de pornire a discuþiei, în timpul dezbaterii a
fost prezentatã propunerea unei companii
multinaþionale, printre ideile promovate
fiind: 

numele oraºului expus prin laude
“Clujul Cum Laudae”;

separarea tipurilor de elemente
definitorii pentru municipiu, excelenþele
din mediul universitar, cultural, turistic,
tehnologic, civic ºi vizual, printr-o prezen-
tare de palete de culori, care pot fi folosite
pentru tipãrirea unor bannere ce ar urma sã
fie puse pe clãdirile cele mai importante din
oraº, pe parcursul desfãºurãrii evenimentu-
lui;

“Clujul pur ºi simplu magnetic” -
atracþia ºi calitatea oraºului, demonstratã ºi
prin faptul cã studenþii au dorit sã rãmânã în
municipiul nostru;

“Clujul mereu efervescent”, mereu
în miºcare, mereu tânãr – exploatarea
dinamismului pe care numãrul mare de
studenþi îl aduc oraºului pe perioada anului
universitar.

În cursul dezbaterii a mai fost prezentat
experimentul studenþilor de la Facultãþile de
comunicare ºi de la ªtiinþe economice, care,
sub îndrumarea unor specialiºti în creaþie
publicitarã, din cadrul unora dintre cele mai
cunoscute agenþii clujene de advertising, au
realizat trei proiecte diferite de promovare a
Clujului ºi de cãutare a unei definiþii – logo
– brand pentru oraº, în cadrul unor teme de
seminar. 

Propunerile ffinale aale sstudenþilor: aau
fost:

Clujul în jurul TIFF-ului
Nu existã Cluj fãrã studenþi
Clujul, oraº multicultural.

Proiectele au fost expuse în Sala de
Sticlã a Primãriei municipiului Cluj-Na-
poca. 

Luãri dde ccuvânt îîn ccadrul ddezbaterii:

Arta, cultura trebuie sã co-
boare în stradã, unele strãzi din

Cluj ar putea sã fie amenajate în perioada
Zilelor Clujului, pe tematici, pentru diferite
departamente ale artei (de exemplu, o
stradã a pictorilor, cu expoziþii de picturã, o
stradã a poeþilor – pe care sã fie organizate
recitaluri de poezie, din creaþiile artiºtilor
clujeni). Preºedintele LSR a mai spus cã ar
fi oportun sã se organizeze concerte sim-
fonice în stradã, sã se dedice o zi oamenilor
de afaceri, de ºtiinþã, în cadrul cãreia sã fie
acordate de cãtre municipalitate diplome
pentru reprezentanþii mediului de afaceri
local care s-au distins prin performanþele
din anul repsectiv. Perioada propusã de dl.
Þene a fost 30 septembrie – 3, 4 octombrie.”

Alexandru  FFlorin ÞÞene - PPreºedintele
Ligii SScriitorilor ddin RRomânia ((LSR)

Perioada oportunã este fi-
nalul lunii aprilie, la sãrbãtoarea

Sf. Gheorghe, patronul oraºului. Durata
potrivitã este de o sãptãmânã, motivaþia
acestei propuneri fiind cã din punct de
vedere al studenþilor nu este perioadã de
examene, nu este nici foarte cald, nici foarte
frig, iar din punct de vedere al religiei, Sf
Ghoerghe este celebrat de toþi creºtinii clu-
jeni, indiferent de religie.”

Ioan BBolovan - PProfesor lla FFacultatea
de IIstorie UUBB, ddirectorul 

Centrului dde SStudii TTransilvane 

Perioada aleasã pentru
aniversarea oraºului trebuie sã

þinã cont de necesitatea de a fi în legãturã
cu un eveniment istoric al Clujului, de fi
în sezonul cald ºi neploios, de a fi într-o
perioadã în care cetãþenii sã nu fie plecaþi
din oraº, alãturi de studenþi ºi elevi, de a
putea fi combinat cu evenimente ºtiin-
tifice consacrate, sã poatã fi onoratã mani-
festarea de prezenþa oraºelor înfrãþite, sã fie
decenþã ºi educaþie.”

Iosif PPop ––preºedintele 
Consiliului CCivic LLocal ººi aal grupului

financiar IIMO GGrup

Perioada potrivitã este prima
sãptãmânã a lunii mai, lunã în

care scriitorii clujeni sã fie prezenþi în
stradã, pentru recitaluri de poezie.
Brandul de oraº poate fi ales Festivalul
Internaþional “Lucian Blaga”, la acesta par-
ticipând peste 30 de þãri, ºi sute de perso-
nalitãþi.”

Poetul DDumitru CCerna - mmembru aal
Uniunii SScriitorilor ddin RRomânia

Brand-ul Clujului trebuie
sã fie Cunoaºterea, la baza aces-

tui proces aflându-se Universitatea, iar
perioada de organizare a Zilelor mu-
nicipilui Cluj-Napoca sã fie luna octom-
brie.”

Ioan PPop - cconferenþiar 
universitar, cconsilier llocal

Ideea de oraº universitar tre-
buie sã fie un principiu de bazã

în stabilirea brandului Clujului, motivaþia
fiind una simplã: prezenþa studenþilor, care
aduc în oraº tinereþe, viaþã, stimulare. În
cadrul evenimentului, este potrivitã sta-
bilirea unei zile culturale a studenþilor
strãini, având în vedere cã sunt peste 2.000

de studenþi strãini, numai la UMF
Cluj.”

Aurel CCiuce –– rrector UUniversitatea dde
Medicinã ººi FFarmacie, ““Iuliu HHaþieganu”

“Perioada Zilelor Clujului
trebuie sã aibã o rezonanþã is-

toricã, sã aibã semnificaþii precise, adânci,
care îºi pãstreazã actualitatea. În acest sens
este potrivitã luna octombrie, respectiv 10
octombrie – data înfiinþãrii Universitãþii
Daciei Superioare, iar în aceastã epocã,
luna coincide cu perioada când se des-
fãºoarã “ Toamna muzicalã clujeanã”, eve-
niment emblematic al oraºului, care ar
întregi un simbol mai reprezentativ. Astfel,
perioada 10 – 14, 15 octombrie ar fi una
propice pentru a fi desemnatã sãrbãtoarea
Zilele Clujului.”

Prof. ddr. IIon SSilviu NNistor –– 
Universitatea TTehnicã 

Data aniversãrii oraºului nu
trebuie sã fie legatã de un eveni-

ment, de o persoanã, ºi ceea ce este ºi mai
important, sã nu acapareze ºi sã nu con-
fiºte multilateralitatea de expresie. În ca-
drul evenimenelor care se vor organiza
este important sã primeze calitatea ºi re-
prezentativitatea tuturor manifestãrilor în
care Clujul exceleazã. Logoul cel mai po-
trivit pentru Cluj-Napoca este cel de oraº
universitar ºi oraº al ºtiinþei.”

Academician pprof. ddr. 
Camil MMureºanu

Logo-ul oraºului trebuie sã
fie legat de stema Clujului,

unde imaginea oraºului din trecut ºi
imaginea de viitor sã fie elemente
prezente în aniversarea Zilelor Clujului,
deoarece la eveniment participã atât cei
interesaþi de trecutul Clujului, cât ºi cei
interesaþi de viitor. Perioada cea mai
potrivitã este luna octombrie, pentru cã
toamna oferã multe culori, iar Clujul este
un oraº multicolor.”

Karol VVekov –– cconferenþiar ddr. UUBB

Brandul cel mai potrivit ar fi
“Clujul, oraºul cunoaºterii” iar

perioada potrivitã pentru Zilele Oraºului ar
fi octombrie din 5, 10 pânã în 15 ale lunii.”

Mircea AAbrudan –– pprorector 
al  UUniversitãþii TTehnice

Reperul în alegerea perioadei
de sãrbãtorire a municipiului ar

trebui sã fie ziua în care Clujul a fost procla-
mat oraº, 19 august, sau 2 iulie, data la care
a fost proclamat oraº liber regal, la care sã se
adauge o sãptãmânã în care sã se organizeze
o serie de festivitãþi sub genericul “Zilele
universitãþii clujene” ºi care sã fie aleasã în
toamnã, pentru ca între oraºul Cluj ºi uni-
versitãþile clujene sã nu se punã semnul
egalitãþii, în condiþiile în care Clujul a fost
capitala Transilvaniei atunci când univer-
sitãþile nu existau. Brand-ul “Oraºul
comoarã”, poate cuprinde producþie cul-
turalã, dar ºi producþie ºtiinþificã ».

Lukacs JJozsef –– aautorul vvolumului
Povestea ““Oraºului-ccomoarã”

Cluj-Napoca este un oraº al
tinereþii, iar perioada pentru a

progama sãrbãtorirea sa ar fi potrivitã în
jurul datei de 15 octombrie.”

Victor BBercea –– ppreºedinte 
Societatea CCulturalã AAvram IIancu

Zilele Clujului trebuie ex-
ploatate la maxim din punct de

vedere turistic, iar perioada cea mai potri-
vitã în acest sens este în jurul datei de 9 mai
(Ziua Europei) pentru cã aceastã datã co-
incide cu Festivalul Internaþional “Lucian
Blaga”, dar ºi cu TIFF, care este cel mai
renumit eveniment care are loc la Cluj.”

Radu MMoisin, 
viceprimar CCluj-NNapoca

Cluj-Napoca este un oraº cul-
tural, studenþesc, dar nu trebuie sã

se uite de contribuirea sculptorilor care au
realizat diverse monumente.”

Aurel CColtor –– ppreºedintele AAsociaþiei
pentru AAdevãrul RRevoluþiei ddin CCluj 

Logo-ul “Oraºul comoarã”
este unul potrivit pentru deoarece

ideea de comoarã invocã misterul ºi poate fi o
metaforã pentru bogãþie în toate domeniile.
Perioada 1-10 mai, care coincide ºi cu
Festivalul Internaþional “Lucian Blaga” este
cea mai potrivitã pentru aniversarea oraºului.”

Marcelus SSuciu –– cconsilier llocal PPD-LL

Perioada cea mai bunã este
mijlocul lunii mai, deoarece în

aceasta perioadã în oraº se aflã cel mai mare

numãr de turiºti iar anul academic de la uni-
versitãþile din strãinãtate (America de Nord
ºi Europa) se încheie la începutul lunii mai,
ceea ce le oferã posibilitatea cadrelor didac-
tice, cercetãtorilor ºi studenþilor sã efectueze
deplasãri în strãinãtate. În aceastã perioadã, la
UBB se þin  numeroase conferinþe inter-
naþionale la care participã mii de oameni.
Brandul Clujului trebuie sã fie cel de “cen-
tru universitar”, fiind necesarã luarea în cal-
cul a ideei unei sintagme.”

Cristina NNistor –– llector ddoctor lla UUBB

Trebuie creatã o strategie de
brand, ºi nu simbol sau logo;

strategie care trebuie sã fie constatatã ºi bine
fundamentatã, care trebuie sã comunice cu
valorile respectivului brand, respectiv “al
oraºului meu”. Este necesar sã fie luat în cal-
cul un buget pe cel puþin 15 ani, efort finan-
ciar la care trebuie sã contribuie atât Primãria,
cât ºi oamenii de afaceri, mediul cultural,
universitar, ºtiinþific etc.”

Bogdan BBrânzaº –– pproprietarul uunei
companii dde bbrand-uuri

Simbolistica brandului trebuie
corelatã cu ideea de “cel dintâi oraº al

Transilvaniei” – în sensul de cel mai important,
cel mai bogat, cel mai mare etc. Domnul
Drãgan a apreciat cã sãrbãtorirea ora ºului tre-
buie legatã de numele oraºului ºi Transilvania,
deoarece Transilvania este deja un brand. “Cel
dintâi oraº” este în sine o realitate, deoarece aºa
este vãzut Clujul de cei din jur, sau cel puþin aºa
preferãm sã credem, fiind un prag de aspiraþie.”

Ioan DDrãgan –– ddirectorul AArhivelor
Naþionale, ffiliala CCluj

Perioada idealã pentru Cluj
este luna octombrie, deoarece ar

oferi un “bun venit” studenþilor, deoarece
Clujul nu este al doilea oraº din România, ci
este o constelaþie de oraºe.”

Mihai RRacu –– vvicepreºedinte 
al aasociaþiei sstudenþilor aarhitecþi

Concluziile ddezbaterii:
Celebrarea Zilelor municipiului Cluj

Napoca: luna mai sau luna octombrie;
brandul: trebuie sã aibã legaturã cu ceea

ce are deja Clujul: universitãþi, studenþi ºi tine-
reþe; trebuie sã vindem ceea ce avem mai bun;

crearea unei legãturi între Cluj-Napo-
ca ºi Transilvania, care este deja un brand;

Clujul ºi Cetatea sunt concepte care
trebuie reþinute.



Potrivit Legii 241/2006 a serviciu-
lui de alimentare cu apã ºi de canalizare
ºi a Ordinului Preºedintelui Autorita-
tea Naþionalã de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodãrie
Comunalã nr. 88/2007, punctul de
delimitare între reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã ºi reþeaua privatã de ali-
mentare cu apã, respectiv punctul de
delimitare între reþeaua publicã de
canalizare ºi reþeaua privatã de
canalizare, îl prezintã cãminul de
branºament, respectiv cãminul de
racord.

Art. 2 lit u) din Legea 241/2006 a
serviciului de alimentare cu apã ºi de
canalizare stabileºte cã punctul de
delimitare între reþele publice ºi
reþelele private de apã ºi canal în
reprezintã “locul în care instalaþiile
aflate în proprietatea sau în adminis-
trarea utilizatorului se branºeazã la

instalaþiile aflate în proprietatea sau în
administrarea operatorului furni-
zor/prestator de servicii. Punctul de
delimitare asigura identificarea poziþiei
de montare a dispozitivelor de
mãsurare-înregistrare a consumurilor,
stabilirea apartenenþei instalaþiilor, pre-
cum ºi precizarea drepturilor, respectiv
a obligaþiilor ce revin pãrþilor cu privire
la exploatarea, întreþinerea ºi repararea
acestora. Delimitarea dintre instalaþiile
interioare de canalizare ºi reþeaua pu-
blicã de canalizare se face prin cãminul
de racord, care este prima componentã
a reþelei publice, în sensul de curgere a
apei uzate”.

Lucrãrile de modernizare ale reþe-
lelor publice le efectueazã Compania
de Apã Someº din fonduri europene,
surse proprii ºi taxa specialã, iar
lucrãrile de modernizare a reþelelor pri-
vate le realizeazã proprietarii acestora.
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ATESTARE 
ADMINISTRATORI 
IMOBILE – 
Persoane Fizice

ACTE NNECESARE
în vederea atestãrii administra-

torilor de imobile – persoane fizice
(HCL nr. 111/2008)

cerere cãtre Serviciul Admi-
nistraþie Localã, Relaþii cu Asocia-
þiile de Proprietari

curriculum vitae
copie buletin/carte de identi-

tate
copie legalizatã dupã actele de

stare civilã (naºtere/cãsãtorie)
copie legalizatã dupã actele de

studii
copie legalizatã dupã certifi-

catul de pregãtire profesionalã
adeverinþã medicalã
certificat de cazier judiciar
douã recomandãri, din partea

unor asociaþii de proprietari ºi/sau
alþi angajatori

dosar plic (având înscris
numele complet/adresa exactã/tele-
fonul de contact)

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de atestare a

administratorilor de imobile - per-
soane fizice

- Legea nr. 230/2007 - privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþio-
narea asociaþiilor de proprietari

- Hotarârea Guvernului nr.
1588/2007 - Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 230/2007

- Ordinul Ministrului Econo-
miei ºi Finanþelor nr. 1969/2007,
ANEXA 2 - Reglementãri contabile
privind organizarea ºi conducerea
contabilitãþii în partidã simplã

Decretul nr. 209/1976 – Regula
mentul operaþiunilor de casã.

Obligaþiile proprietarilor de câini

Creºterea ºi întreþinerea câinilor pe
raza municipiului Cluj-Napoca se poate
face cu respectarea normelor sanitar-ve-
terinare ºi a reglementãrilor locale apro-
bate de Consiliul local în acest sens.

Cetãþenii care deþin imobile cu
grãdinã ºi curte pot sã creascã ºi sã
întreþinã câini care, în cursul zilei, vor fi
þinuþi legaþi, iar pe timpul nopþii vor
putea fi dezlegaþi dacã existã îm-
prejmuiri corespunzãtoare. 

Cetãþenii care locuiesc în blocuri
pot întreþine câini în apartamente
numai cu acordul asociaþiei de locatari.
În cazul în care nu obþin acordul asoci-
aþiei de locatari, aceºtia vor fi înstrãinaþi
de cãtre proprietari în termenul stabilit
de adunarea generalã a asociaþiei.

Odatã cu depunerea cererii, cu
acordul asociaþiei de locatari pentru
întreþinerea câinilor în apartament,
deþinãtorii de câini vor face dovada
stãrii de sãnãtate a câinilor atestatã de
medicul veterinar al circumscripþiei
sanitar-veterinare la care sunt arondaþi.

În cazul în care deþinãtorii de câini
nu se supun hotãrârii adunãrii generale
a asociaþiei de locatari/proprietari, aso-

ciaþia se va putea adresa instanþelor de
judecatã competente.

Condiþiile minime pe care trebuie
sã le îndeplineascã proprietarii de câini
din apartamente:

Sã întreþinã câinii într-o perfectã
stare de sãnãtate ºi în condiþii de
zooigienã în aºa fel încât sã nu-i deran-
jeze pe ceilalþi;

Sã aibã în dotare lãdiþe cu materiale
absorbante (talaj, nisip) pentru excre-
mente, care vor fi schimbate ori de câte
ori acest lucru se impune;

Sã ia mãsuri ca animalele ce le deþin
sã nu murdãreascã spaþiile comune ale
blocurilor (holuri, scãri, spaþii verzi
etc.), în caz contrar vor fi obligaþi la
efectuarea curãþeniei ºi plata daunelor.

Asociaþia de proprietari va stabili
contribuþia la plata cheltuielilor co-
mune locatarilor care deþin câini în
apartamente.

Indiferent de talia ºi rasa câinilor,
aceºtia vor fi purtaþi cu lesã ºi botniþã pe
timpul plimbãrii.

În timpul plimbãrii, însoþitorii vor
avea asupra lor actul personal de identi-
tate ºi carnetul de sãnãtate al câinelui,

precum ºi o mãturã micã, un fãraº,
pungi PVC ºi mãnuºi în vederea colec-
tãrii dejecþiilor. Dupã colectare, acestea
vor fi depozitate la cel mai apropiat
punct gospodãresc sau coº de gunoi. 

Se interzice intrarea persoanelor
însoþite de câini în magazine, mijloace
de transport în comun, sãli de specta-
cole ºi sport, ºtranduri, parcuri ºi locuri
de joacã pentru copii. Excepþie fac
câinii de însoþire ai persoanelor handi-
capate ºi câinii de serviciu ai Minis-
terului de Interne ºi Ministerului Apã-
rãrii Naþionale.

Plimbarea câinilor se poate face în
pãdurile Fãget, Hoia ºi Lombului. În
aceste locuri, în cazul în care câinii vor
fi lãsaþi liberi, vor purta jujeu.

Proprietarii sau deþinãtorii tempo-
rari de câini periculoºi sau agresivi au
obligaþia sã-i înregistreze la Asociaþia
Chinologicã Românã, afiliatã la
Federaþia Chinologica Internaþionala,
ºi sã inscripþioneze în mod vizibil, la
intrarea în apartament sau în imobil ori
pe împrejmuirea aferentã imobilului
respectiv, avertismentul “Câine pericu-
los” sau, dupã caz, “Câine agresiv”,
printr-o plãcuþã având dimensiunile de
cel puþin 15 x 25 cm.

De asemenea, proprietarii de câini
au obligaþia sã depunã la sediul poliþiei,
în a cãrei raza este situat imobilul în
care este deþinut câinele, o adeverinþã
în fotocopie, eliberatã de Asociaþia
Chinologicã Românã, afiliatã la
Federaþia Chinologicã Internaþionalã,
din care sã rezulte încadrarea câinelui
în categoriile prevãzute mai jos, pre-
cum ºi o declaraþie pe propria rãspun-
dere cuprinzând urmãtoarele date:

a) numãrul de identificare al
câinelui, aplicat prin tatuare sau micro-
cip;

b) efectuarea vaccinãrii antirabice
ºi a rapelurilor, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;

c) efectuarea sterilizãrii câinilor
prevãzuþi la art. 1 lit. a al Ordonanþei
de Urgenþã 55/2002;

d) existenþa unei asigurãri de
rãspundere civilã pentru eventualele
pagube produse de câini.

Prin câini periculoºi se înþelege
câini aparþinând urmãtoarelor rase,
grupate în doua categorii:

a) categoria I: câinii de luptã ºi de
atac, asimilaþi prin caracterele morfo-
logice cu câini de tipul Pit Bull,
Boerbull, Bandog ºi metisii lor;

b) categoria a II-a: câinii din rasele
American Staffordshire Terrier, Tosa,
Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino
Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff,
Ciobanesc Caucazian, Cane Corso ºi
metisii lor.

Prin câini agresivi se înþelege:
a) orice câine care, fãrã sã fie pro-

vocat, muºcã sau atacã persoane ori
animale domestice în locuri publice
sau private;

b) orice câine care participa la lupte
între câini sau care a fost antrenat în
acest scop.

Nu intrã în categoria câinilor agre-
sivi. 

a) orice câine care atacã sau muºcã
o persoanã care a pãtruns fãrã drept, în
orice mod, într-o proprietate privatã
sau publicã protejatã de acel câine;

b) orice câine folosit de unitãþile de
poliþie, de jandarmerie, de alte unitãþi
militare, de unitãþile vamale sau de ser-
viciile publice de securitate, protecþie ºi
pazã, care, aflându-se în misiune, a ata-
cat sau a muºcat o persoanã.

Accesul câinilor periculoºi sau
agresivi în localurile publice, în
mijloacele de transport în comun, pre-
cum ºi în alte locuri publice, cu
excepþia drumurilor publice ºi a cãilor
de acces cãtre acestea, este interzis.
Accesul acestor câini în pãrþile
comune ale imobilelor în care sunt
deþinuþi, pe drumurile publice ºi pe
cãile de acces cãtre acestea este permis
numai dacã aceºtia poartã botniþã ºi
sunt þinuþi în zgardã ºi lesã sau ham de
cãtre proprietar ori de cãtre deþinã-
torul temporar.

Unde se terminã responsabilitatea Companiei de Apã Someº ºi începe 
responsabilitatea asociaþiei de proprietari, în administrarea reþelei de apã-canal?
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LOCURI DE JOACÃ SIGURE
Primãria a demarat o acþiune care

vizeazã siguranþa copiilor în locurile de
joacã amenajate în oraº. 

Serviciul Spaþii verzi, ca urmare a
sesizãrilor venite de la cetãþeni ºi a
observaþiilor fãcute de voluntarii
primãriei, a efectuat o serie de lucrãri
de montare pavele, realizare trotuare
de acces ºi îngrãdire a locurilor de joacã
din mai multe parcuri.

Parcurile vvizate ssunt:
Parcul de pe strada Kiövary, pro-

blema semnalatã aici fiind apropierea
de ºinele de cale feratã ºi a unui taluz

înalt, de unde, dacã nu sunt suprave-
gheaþi de pãrinþi suficient de îndea-
proape, copiii pot sã cadã. 

Parcul de pe aleea Meziad 1-3,
problema semnalatã aici fiind existenþa
unor resturi ale vechilor aparate de joacã;

Parcul de pe aleea Bãiºoara, unde
s-au gãsit materiale de construcþie de-
pozitate ilegal, în spatele punctului
gospodãresc;

Parcul de pe strada Piatra Cra-
iului, de unde a dispãrut gardul ampla-
sat de primãrie, fiind luat de fostul
ocupant al terenului.
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Comisia de sistematizare a circu-
laþiei a analizat în sedinþa din data de 6
iulie, 52 de trasee ciclourbane pro-
puse de executivul primãriei. La sedinþa
comisiei au participat dl. Radu Mititean –
directorul executiv al Clubului de Ciclotu-
rism, Geza Groller – organizatorul Marºului
lunar al biciclistilor ºi Andrei Cosmovici –
susþinãtor al mersului pe bicicleta.

În urma dezbaterilor, membrii co-
misiei au fost de acord cu o serie de
propuneri principiale în implementarea
traseelor ciclourbane, astfel:

folosirea de cãtre cicliºti a benzii
rezervate RATUC de pe str. Memoran-
dumului ºi Bd.21 Decembrie 1989, cu
semnalizarea rutierã aferentã;

retragerea benzii de oprire a
autovehiculelor la intersecþiile sema-
forizate cu 2,5 metri astfel încât sã se asig-
ure un spaþiu de stocare pentru bicicliºti;

realizarea, acolo unde spaþiul o
permite, de piste de cicliºti cu dublu
sens, în special pe strãzile cu sens unic de
circulaþie, cu condiþia ca sensul de circu-
laþie alãturat benzii carosabile a cicliºtilor
sã fie în aceeaºi direcþie cu cea a autove-
hiculelor iar sensul opus de circulaþie al
cicliºtilor sã se realizeze înspre trotuar.

Experimental, s-a decis echiparea
unui autobuz RATUC care circulã spre
cartierul Zorilor, cu un suport pentru
biciclete ce se va amplasa în faþa autobuzu-
lui, astfel încât sã fie o alternativã la urcarea
pe Calea Turzii, care datoritã pantei este
destul de greu accesibilã bicicliºtilor.

Propunerile prezentate, cu titlu
provizoriu, pentru traseele ciclourbane
care au ca scop realizarea legãturilor
între centru cu puncte de interes:
cartiere, cãmine studenþeºti, spaþii co-
merciale, zone de agrement etc. 

Astfel, pe anumite zone unde nu
existã posibilitatea realizãrii unui culoar
pentru bicicliºti, se propune ca odatã cu
instituirea de “Zona Rezidenþialã” (zonã
exclusiv cu locuinþe unde frecvenþa mare a
pietonilor ºi copiilor care se joacã impune
reducerea vitezei la 20 km/h) sã fie instalat
ºi indicatorul rutier de avertizare “bicicliºti”
care sã atragã atenþia conducãtorilor auto.

Pentru aleile din cartiere unde sunt
zone care se preteazã pentru deplasarea
cu bicicleta se vor institui Zone rezi-
denþiale si indicatoare de avertizare
“bicicliºti” care sã avertizeze asupra cir-
culaþiei bicicliºtilor. Pentru cartierul
Gheorgheni, o serie de astfel de alei ar
fi: Aleea Bãiºoara, aleea Vãleni unde
existã deja instituitã Zonã Rezidenþialã,
Aleea Bizuºa, Aleea auto din faþa imo-
bilelor Unirii 2, 4,6,8 Aleea Herculane
ºi o serie de strãzi cu circulaþie mai
redusã Tache Ionescu, A. France.
Serviciul Siguranþa circulaþiei aºteaptã
propuneri pentru astfel de zone în cele-
lalte cartiere ale oraºului la adresa: 

massmedia@primariaclujnapoca.ro.
Pentru cele 52 de propuneri pre-

zentate, Primãria a solicitat Clubului de
Cicloturism Napoca exprimarea punc-
tului de vedere în scris.

TRASEE PENTRU BICICLIªTI ÎN CLUJ-NAPOCA

semnificaþie zonã rezidenþialã

model traseu comun cu BUS



Timp de o zi, clujenii au
fost invitaþi sã descopere far-
mecul oraºului prin activitãþi

interactive ºi neconvenþionale, în cadrul
proiectului „Clujul are farmec, puls ºi
identitate”. Cu sloganul Salutãri de la
Cluj, organizatorii proiectului, Asociaþia
pentru Performanþã ºi Culturã, în partene-
riat cu Primãria municipiului Cluj-Na-
poca, i-a îndemnat pe toþi cei care îndrã-
gesc oraºul sã participe la activitãþile pro-
iectului, care este finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional (AFCN) ºi
sprijinit de Netmatch ºi Agressione.

În cadrul evenimentului, cultura ºi
arta “au ieºit în stradã” cu muzicã,
fotografii, momente de teatru tip perfor-
mance, street-art ºi animaþii stradale cu
trupe de catalige ºi spectacole improvi-
zate de pantomimã. Seara s-a încheiat cu
o serie de proiecþii de imagini care „sur-
prind” viaþa Clujului. 

Pe tot parcursul evenimentului,
publicul clujean a fost invitat sã se
implice activ ºi afectiv, sã iasã pe strãzile
din centru, sã-ºi exploreze oraºul, sã-i
descopere comorile, elemente de patri-
moniu cu istoria ºi legendele fiecãruia, sã

se bucure de Cluj! Mai mult, clujenii au
fost provocaþi sã îºi exprime aprecierea
faþã de propriul oraº prin implicarea în
acþiuni instantanee de flash-mob cu
panouri care formeazã un puzzle re-
prezentând obiective culturale din
Cluj.

Acþiunile din 16 iulie au fost o primã
etapã dintr-un program mai amplu pe
care Asociaþia pentru Performanþã ºi
Culturã intenþioneazã sã le desfãºoare pe
tema identitãþii Clujului. 

Asociaþia pentru Performanþã ºi
Culturã este un ONG care are ca scop sã

contribuie la deschiderea culturalã,
respectiv la promovarea, încurajarea ºi
stimularea performanþei. APC realizeazã
proiecte structurate de responsabilitate
socialã ºi îºi propune sã funcþioneze ca
pârghie între diferiþi actori ai comunitãþii
pentru a realiza modificãri socio-cultu-
rale pe termen mediu ºi lung.

Centrul de Informare Turisticã din
cadrul Primãriei Cluj-Napoca are expe-
rienþã relevantã în promovarea munici-
piului Cluj-Napoca ºi a obiectivelor cultu-
rale ºi turistice ale acestuia. Realizeazã ºi
distribuie  pliante, broºuri, minicarduri,
hãrþi ºi ghiduri turistice, în limba românã
ºi în alte limbi de circulaþie internaþionalã.

Jurnalul municipal
Cluj-NapocaSalutãri de la Cluj

www.primariaclujnapoca.ro Numãrul 44 Iulie 2009
Pagina  10

CLUJUL ARE FARMEC!CLUJUL ARE FARMEC!
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Art. 11. Se aprobã reorganizarea
activitãþii de administrare parcãri din
municipiul Cluj-Napoca prin înfi-
inþarea Serviciului public de interes
local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca, cu sediul
în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru
Maior nr. 3.

Art. 22. Se aprobã Organigrama
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca, conform
anexei 1 care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 33. Se aprobã Regulamentul de
organizare ºi funcþionare al Serviciului
public de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor din municipiul Cluj-
Napoca, conform anexei 2 care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 44. Se aprobã Statul de funcþii 
al Serviciului public de interes local
pentru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca, conform
Anexei 3 care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 55. Se aprobã trecerea salariaþilor
încadraþi în muncã la Serviciul evidenþã
parcãri, din cadrul aparatului de special-
itate al primarului municipiului Cluj-
Napoca, la Serviciul public de interes
local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca, cu
respectarea dispoziþiilor legale în
materie, respectiv Codul muncii ºi
Legea nr. 188/1999, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Art. 66. Cu data adoptãrii prezenþei
hotãrâri se revocã Hotãrârea nr.
222/2008.

Art. 77. Cu îndeplinirea prevederilor
prezentei hotãrâri se încredinþeazã
Direcþia economicã, Serviciului public
de interes local pentru administrarea
parcãrilor din municipiul Cluj-Napoca
ºi Serviciul resurse umane.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 117 vvoturi

REGULAMENT
de organizare ºi funcþionare a

Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din mu-
nicipiul Cluj-Napoca

INTRODUCERE
Serviciului public de interes local

pentru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca se organizeazã
în subordinea Consiliului local respec-
tând prevederile art. 2 coroborat cu art.
3 alin. 1 lit. i ºi art. 7 alin.1 din O.G.
nr.71/2002.

Structura organizatoricã, numãrul
de personal precum ºi bugetul serviciu-
lui public, se aprobã prin hotãrâre a
consiliului local, astfel încât funcþiona-
rea acestuia sã asigure îndeplinirea
atribuþiilor ce îi revin.

Serviciul public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din municip-
iul Cluj-Napoca are rolul de a administra
toate locurile de parcare din cartiere, zona
centralã precum ºi a celor din parkingul
situat pe strada Moþilor nr. 5.

Capitolul II DDispoziþii ggenerale 
Art.1. Serviciul public de interes

local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca, cu per-
sonalitate juridicã, este înfiinþat în bazã
Hotãrârii nr. 258/2009 a Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca, în
conformitate cu prevederile art. 36 alin.
2 lit. “c”, art. 39 alin. 1 ºi art. 45 din
Legea nr. 215/2001 a administraþiei
publice locale republicatã cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare. 

Art.2. Serviciul public de interes
local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca este com-
partimentul de specialitate al
Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca, care asigurã la nivelul
municipiului Cluj-Napoca adminis-
trarea parcãrilor situate pe domeniul
public al statului precum ºi a parkingu-
lui din str. Moþilor. 

Art.3.(1) Sediul administrativ al
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din munici-
piul Cluj-Napoca va fi stabilit printr-o
hotãrâre ulterioarã a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca. 

(2) Pe toate actele emise de
Serviciul public de interes local pentru
administrarea parcãrilor din municipiul
Cluj-Napoca se va menþiona: Consiliul
local al municipiului Cluj-Napoca
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor. 

Art.4. Durata de funcþionare a
Serviciului public de interes local pen-

tru administrarea parcãrilor din mu-
nicipiul Cluj-Napoca este nelimitatã.

Art.5. Serviciul public de interes
local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca îºi des-
fãºoarã activitatea în bazã prezentului
Regulament de Organizare ºi Funcþio-
nare, precum ºi a “Regulamentului de
închiriere a terenului pentru parcãri ºi
garaje, aprobat prin H.C.L. nr.
204/2009, a “Regulamentului de orga-
nizare ºi funcþionare a Serviciului de
administrare a parcãrilor publice cu
platã”, aprobat prin HCL nr. 857/2007,
modificat prin HCL nr. 35/2008 ºi
HCL nr. 147/2008 ºi a “Regulamentului
de exploatare a parking-ului Moþilor”
aprobat prin HCL nr. 400/2007, modi-
ficat prin HCL nr. 428/2007 ºi HCL nr.
83/2008.

Art. 66 Obiectul de activitate al
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din mu-
nicipiul Cluj-Napoca îl constituie
atribuirea locurilor de parcare, elibe-
rarea abonamentelor de parcare, ame-
najarea de noi locuri, exploatarea par-
cãrilor din zona centralã, punerea în
executare a legilor ºi a celorlalte acte
normative, elaboararea proiectelor de
acte normative, reprezentarea intere-
selor autoritãþii administraþiei publice
în raporturile acesteia cu persoanele fi-
zice sau juridice precum ºi colectarea
creanþelor bugetare. 

Art.7.(1) Serviciul public pentru
administrarea parcãrilor din municipiul
Cluj-Napoca dispune de cod fiscal ºi
cont bancar propriu. 

(2) Serviciul public de interes local
pentru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca dispune de
ºtampilã ºi sigiliu propriu. 

Art.8.(1) Conducerea Serviciului
public de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor din municipiul Cluj-
Napoca este asiguratã de cãtre direc-
torul executiv, în condiþiile prezentului
Regulament. 

(2) Postul de director executiv al
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca se ocupã prin
concurs, sau, dupã caz, prin examen, în
condiþiile legii. 

(3) Numirea directorului executiv
se face prin Dispoziþia Primarului
municipiului Cluj-Napoca. 

Art.9. În problemele de specialitate,
Serviciul public de interes local pentru
administrarea parcãrilor din municipiul
Cluj-Napoca întocmeºte proiecte de
hotãrâri ºi dispoziþii pe care le prezintã
primarului în vederea supunerii spre
aprobare autoritãþii locale competente. 

Art.10. Legãtura dintre Consiliul
local al municipiului Cluj-Napoca ºi
Serviciul public de interes local pentru
administrarea parcãrilor din municipiul
Cluj-Napoca se face prin primar. 

Art.11. ((1) Angajarea salariaþilor se
face în condiþiile legii, de cãtre direc-
torul executiv al Serviciului public pen-
tru administrarea parcãrilor, în limitã
posturilor din organigrama aprobatã de
Consiliul local. 

(2) Salarizarea personalului se sta-
bileºte potrivit legislaþiei, din sistemul
bugetar pentru funcþionarii publici,
precum ºi unele mãsuri de regle-
mentare a drepturilor salariale ºi a altor
drepturi ale personalului contractual
salarizat prin legi speciale, în funcþie de
numãrul de personal aprobat ºi resurse-
le financiare alocate. 

Art.12. În structura actualã, Serviciul
public de interes local pentru admi-
nistrarea parcãrilor va funcþiona cu un
numãr de 30 posturi potrivit organigramei
ºi a Statului de funcþii aprobat prin Ho-
tãrâre a Consiliului local Cluj-Napoca.

Art.13. Serviciul public de interes
local pentru administrarea parcãrilor

din municipiul Cluj-Napoca poate fi
înfiinþat, restructurat, reorganizat prin
Hotãrâre a Consiliului local respectând
prevederile O.G. nr. 71/2002 care sta-
bileºte înfiinþarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public ºi pri-
vat. 

Capitolul III PPatrimoniul SServiciului
public ppentru aadministrarea pparcãrilor
din mmunicipiul CCluj-NNapoca

Art.14. Patrimoniul Serviciului pu-
blic de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor este format din
bunurile mobile ºi imobile preluate, pe
bazã de protocol, de la Primãria
municipiului Cluj-Napoca. 

Capitolul IIII GGestiunea ººi ffinanþarea
Serviciului ppublic ppentru aadministrarea
parcãrilor ddin mmunicipiul CCluj-NNapoca

Art.15. Forma de gestiune a servi-
ciului public este directã, aprobatã prin
Hotãrâre a Consiliului local. Activitãþile
serviciului se organizeazã ºi desfãºoarã
pe baza unui caiet de sarcini ºi a regula-
mentului de serviciu, prin care se sta-
bilesc nivelurile de calitate ºi indicatorii
de performanþã, condiþiile tehnice,
raporturile operator-utilizatori, precum
ºi modul de tarifare, facturare ºi încasare
a contravalorii serviciilor prestate,
respectând prevederilor art.10, 11 ºi 14
din O.G. nr. 71/2002. 

Art.16. ((1) Finanþarea cheltuielilor
curente ºi de capital ale Serviciului pu-
blic de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor din municipiul Cluj-
Napoca se asigurã din venituri proprii,
din alocaþii de la bugetul local ºi alte
surse respectând prevederile art.18 din
O.G. nr.71/2002. 

(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli
a Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca se aprobã de
cãtre Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca. 

Art.17. Serviciul public de interes
local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca va putea
completa veniturile din surse permise
de lege, taxe speciale ºi subvenþii. 

Art.18. Veniturile Serviciului pu-
blic de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor din municipiul Cluj-

privind aprobarea
Organigramei,
Regulamentului de 
organizare ºi funcþionare ºi
a Statului de funcþii ale
Serviciului public de interes
local pentru administrarea
parcãrilor din municipiul
Cluj-Napoca
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Napoca se încaseazã, administreazã, uti-
lizeazã ºi contabilizeazã de cãtre acesta,
potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art.19. Directorul executiv al
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca are calitatea
de ordonator terþiar de credite. 

Art.20. ((1) Angajarea ºi efectuarea
cheltuielilor se aprobã de cãtre ordona-
torul terþiar de credite numai cu vizã
prealabilã de control financiar preventiv
intern, care atesta respectarea dispoziþi-
ilor legale. 

(2) Ordonatorul terþiar de credite
întocmeºte ºi prezintã spre aprobare
Consiliului local, proiectul de buget al
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor prin inter-
mediul compartimentului de speciali-
tate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului local. 

Art.21. Trimestrial, ordonatorul ter-
þiar de credite întocmeºte darea de
seamã contabilã asupra execuþiei
bugetare, care se depune la comparti-
mentul de specialitate din cadrul aparat-
ului propriu al Consiliului local. 

Art.22. Finanþarea ºi realizarea
investiþiilor aferente serviciului se fac cu
respectarea legislaþiei în vigoare privind
iniþierea, fundamentarea, promovarea ºi
aprobarea investiþiilor publice, a legis-
laþiei privind achiziþiile publice de
lucrãri, bunuri ºi servicii. 

Capitolul IIV AAngajarea, ppromovarea ººi
salarizarea ppersonalului SServiciului
public ppentru aadministrarea pparcãrilor 

Art.23. Personalul Serviciului pu-
blic de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor din municipiul Cluj-
Napoca este angajat/concediat de direc-
torul executiv în condiþiile legii. 

Art.24. Încadrarea personalului se
face potrivit prevederilor legale, pos-
turilor aprobate de cãtre Consiliul local. 

Art.25. Nivelul salariilor pe func-
þii/categorii de personal, sporurile/adao-
surile se stabilesc conform legislaþiei în
vigoare. 

Capitolul VV MManagementul ººi 
organizarea SServiciului ppublic ppentru
administrarea pparcãrilor 

Art.26. Primarul conduce ºi con-
troleazã Serviciul public de interes local
pentru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca. Primarul
poate delega, prin dispoziþie, unele

atribuþii, conform legii, unuia dintre
viceprimari sau secretarului municipiu-
lui Cluj-Napoca. 

Art.27. ((1) Conducerea  Serviciului
public de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor din municipiul Cluj-
Napoca este asiguratã de cãtre direc-
torul executiv, subordonat Consiliului
local municipiului Cluj-Napoca, Pri-
marului, Secretarului municipiului
Cluj-Napoca. 

(2) În exercitarea atribuþiilor ce-i
revin, directorul executiv  al Serviciului
public de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor emite decizii. 

(3) Directorul executiv al Serviciu-
lui public de interes local pentru ad-
ministrarea parcãrilor îndeplineºte, în
condiþiile legii, urmãtoarele atribuþii ºi
responsabilitãþi: 

• reprezintã Serviciul public de
interes local pentru administrarea par-
cãrilor din municipiul Cluj-Napoca în
relaþiile cu autoritãþile ºi instituþiile pub-
lice, cu persoanele fizice ºi juridice din
þarã ºi strãinãtate precum ºi în justiþie;

• exercitã atribuþiile ce-i revin
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din muni-
cipiul Cluj-Napoca în calitate de per-
soanã juridicã;

• exercitã funcþia de ordonator
terþiar de credite;

• întocmeºte proiectul bugetului
propriu al Serviciului public de interes
local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca ºi contul
de încheiere al exerciþiului bugetar, pe
care le supune avizãrii Direcþiei eco-
nomice din cadrul Primãriei Cluj-
Napoca;

• asigurã conducerea curentã a
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor în confor-
mitate cu responsabilitãþile ce îi revin,
stabilite de legislaþia în vigoare, ducând
la îndeplinire ºi Hotãrârile Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca sau
dispoziþiile primarului;

• rãspunde pentru rezultatele
obþinute, în faþa Consiliului local ºi a
primarului; 

• informeazã periodic, la solicitare,
asupra activitãþii realizate;

• rãspunde asupra derularii în bune
condiþii a tuturor activitãþilor, lucrãrilor
ºi programelor;

• aprobã acordarea de recompense
sau dispune aplicarea unor sancþiuni
disciplinare;

• urmãreºte derularea programelor
de pregãtire ºi perfecþionare a perso-

nalului din subordine, corelat cu noile
cerinþe;

• angajeazã instituþia în relaþiile
contractuale pentru executarea de
lucrãri ºi aprovizionarea cu materiale;

• angajeazã ºi elibereazã din funcþie
personalul Serviciului public de interes
local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca;

• aprobã sarcinile de serviciu pen-
tru personalul din cadrul Serviciului
public de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor;

• rãspunde de aplicarea normelor
PSI ºi Protecþia Muncii;

• urmãreºte modul de gestionare a
patrimoniului;

• organizeazã ºi controleazã efectu-
area inventarului ºi a modului de efec-
tuare a pazei bunurilor;

• elaboreazã ºi aprobã indicatorii de
performanþã a serviciului;

• asigurã medierea conflictelor din-
tre utilizatori/beneficiari ºi operatorii
prestatori de servicii;

• anunþã organele de urmãrire
penalã în condiþiile ºi termenele sta-
bilite de lege în caz de lipsã de gestiune,
sustrageri sau alte fapte generatoare de
pagube;

• îndeplineºte, în condiþiile legii,
alte atribuþii stabilite de Consiliul local
al municipiului Cluj-Napoca sau de
primar. Pentru perioadele de timp în
care directorul executiv lipseste din
unitate, atribuþiile acestuia sunt îndepli-
nite de persoana desemnatã. Sanc-
þionarea disciplinarã sau eliberarea din
funcþie a directorului executiv se face de
cãtre Primarul municipiului Cluj-
Napoca.

• întocmeºte bugetul de venituri ºi
cheltuieli pe baza fundamentãrilor exis-
tente;

• rãspunde de organizarea activitãþii
economico-financiare a Serviciului
public de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor din municipiul Cluj-
Napoca;

• asigurã ºi rãspunde de activitatea
de control financiar-preventiv, conform
legislaþiei în vigoare;

• angajeazã Serviciul public de
interes local pentru administrarea par-
cãrilor în toate operaþiunile patrimo-
niale;

• aprobã documentele privind obli-
gaþiile financiare ale Serviciului public
de interes local pentru administrarea
parcãrilor din municipiul Cluj-Napoca;

• organizeazã contabilitatea Servi-
ciului public de interes local pentru

administrarea parcãrilor din municipiul
Cluj-Napoca, urmãreºte arhivarea ºi
pãstrarea tuturor documentelor;

• urmãreºte ºi rãspunde de anga-
jarea de cheltuieli în limitele prevede-
rilor bugetului de venituri ºi cheltuieli
ºi a programelor aprobate;

• asigurã întocmirea propunerilor
anuale pentru cheltuieli de aprovizio-
nare ºi administrativ-gospodãreºti etc;

• rãspunde de organizarea activitãþii
de inventariere, reparare ºi exploatare a
patrimoniului Serviciului public de
interes local pentru administrarea par-
cãrilor din municipiul Cluj-Napoca;

• asigurã procurarea de bunuri,
conform legislaþiei în vigoare;

• conduce direct activitãþile eco-
nomice, de informatizare, aprovizio-
nare, transport ºi P.S.I.;

• asigurã analiza lunarã sau perio-
dicã a cheltuielilor bugetare efectuate,
în vederea utilizãrii eficiente a fon-
durilor alocate;

• primeºte corespondenþa unitãþii
referitoare la domeniul de activitate,
dispunând mãsuri de realizare în ter-
men;

• aprobã alte documente ºi situaþii
prevãzute de lege în mod expres în
competenþa sa;

Art.28. Structura organizatoricã a
Serviciului public de interes local pen-
tru administrarea parcãrilor din
municipiul Cluj-Napoca ºi numãrul de
posturi sunt prevãzute în Statul de
funcþii aprobat de Consiliul Local.

Art.29. Atribuþii specifice:
• punerea în executare a legilor ºi a

actelor normative;
• elaborarea proiectelor de acte

normative ºi a reglementãrilor specifice
instituþiei publice, precum ºi asigurarea
avizãrii acestora;

• administrarea terenului care
aparþine domeniului public al statului
pentru parcarea autoturismelor în con-
formitate cu “Regulamentul de închi-
riere a terenului pentru parcãri ºi gara-
je”, aprobat prin HCL nr. 204/2007, cu
“Regulamentul de organizare ºi func-
þionare a Serviciului de administrare a
parcãrilor publice cu platã”, aprobat
prin HCL nr. 857/2007, modificat prin
HCL nr. 35/2008 ºi HCL nr. 147/2008
ºi cu “Regulamentul de exploatare a
parking-ului Moþilor” aprobat prin
HCL nr. 400/2007, modificat prin HCL
nr. 428/2007 ºi HCL nr. 83/2008;

• identificarea de noi locuri de par-
care pe platforme betonate sau carosabil;

• întocmirea de referate ºi proiecte
de hotãrâri de consiliu local referitoare la
activitatea Serviciului public de interes
local pentru administrarea parcãrilor;

• propune prin proiecte de HCL
tarifele anuale corespunzãtoare terenu-
lui pentru parcãri precum ºi a altor taxe
speciale stipulate prin hotãrâri ale
Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca;

• verificarea pe teren cererile înre-
gistrate în vederea încheierii de abona-
mente de parcare;

• verificarea pe teren a cererilor
înregistrate în vederea transcrierii abo-
namentelor de parcare pentru locurile
ocupate cu garaj sau copertine;

• întocmirea referatelor în vederea
soluþionãrii cererilor privind utilizarea
terenurilor ocupate cu parcãri, coper-
tine ºi garaje;

• încheierea de abonamente de par-
care în baza autorizaþiilor de construire;

• eliberarea de abonamente pentru
parcãrile aflate pe domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca;

• rezervarea de locuri de parcare
pentru persoane cu handicap, conform
O.U.G. nr. 102/1999 ºi a Legii nr.
448/2006;

• încasarea taxei de parcare pentru
terenul ocupat cu parcãri, copertine ºi
garaje;

• efectuarea de mãsurãtori ºi
întocmirea planurilor de situaþie a par-
cãrilor situate pe platforme betonate ºi
carosabil pentru care se elibereazã
abonamente de parcare;

• verificarea în teren ºi efectuarea
de mãsurãtori la garajele construite pe
domeniul public al statului;

• efectuarea inventarierii anuale
conform legislaþiei în vigoare a
terenurilor aparþinând domeniului
public al municipiului Cluj-Napoca pe
care sunt amplasate parcãri, copertine
sau garaje. Transmite rezultatele acestei
inventarieri, în vederea reactualizãrii
inventarului întocmit conform Legii nr.
213/1998, subcomisiilor de inven-
tariere;

• colaborarea permanentã cu toate
direcþiile din primãrie în vederea
rezolvãrii tuturor problemelor care au
legãturã cu competenþele serviciului;

• soluþionarea în condiþiile legii, a
hotãrârilor Consiliului local ºi a dispoz-
iþiilor primarului a cererilor, sesizãrilor
ºi reclamaþiilor adresate serviciului;

• întocmirea de referate pentru
aprobarea scutirii de la taxa de parcare
conform legislaþiei în vigoare;

• întocmirea de informãri ºi refe-
rate privind activitatea specificã Ser-
viciului public de interes local pentru
administrarea parcãrilor;

• activitãþi de relaþii cu publicul;
• verificarea legalitãþii ocuparii lo-

curilor de parcare;
• colectarea banilor încasaþi din

aparatele de taxare automatã din par-
king;

• colectarea monezilor din apa-
ratele de taxare automatã amplasate în
parcãrile cu platã orarã din municipiul
Cluj-Napoca;

• distribuirea de tichete pentru par-
cãrile cu platã orarã;

• vânzarea de abonamente ºi chip-
carduri pentru parcãrile cu platã orarã;

• urmãrirea sistemului de manage-
ment;

• asigurarea aplicãrii marcajelor
pentru parcãrile din cartiere ºi a celor cu
platã orarã, montarea de indicatoare
corespunzãtoare;

• asigurarea funcþionãrii parking-u-
rilor construite de Consiliul Local al
municipiului Cluj-Napoca;

Art. 330. ((1) Managementul resur-
sei umane din cadrul Serviciului pu-
blic de interes local pentru adminis-
trarea parcãrilor din municipiul Cluj-
Napoca este asigurat de Serviciul
resurse umane din Primãrie. Acesta
elaboreazã proiectul Statului de
funcþii, recrutarea ºi selecþia person-
alului, salarizarea ºi promovarea per-
sonalului, pregãtirea profesionalã, evi-
denþa resursei umane.

(2) Compartimentul economic din
cadrul Serviciului public de interes
local pentru administrarea parcãrilor
din municipiul Cluj-Napoca asigurã
întocmirea statelor de platã a salariaþilor.

(3) Activitatea de securitate ºi sãnã-
tate în muncã este asiguratã de Serviciul
Protecþie civilã, securitate ºi sãnãtate în
munca din cadrul Primãriei.

(4). Întreþinerea sistemului infor-
matic este asiguratã de Serviciul
Strategii de informatizare din cadrul
Primãriei.
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Capitolul VVI 
Dispoziþii ffinale ººi ttranzitorii

1. Serviciul public pentru adminis-
trarea parcãrilor este un serviciu public
de interes local cu personalitate juridicã,
funcþionând în subordinea Consiliului
local.

2. Serviciul public pentru adminis-
trarea parcãrilor va funcþiona cu perso-
nalul transferat în interes de serviciu,
conform Hotãrârii Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, cu res-
pectarea prevederilor Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici,
republicatã ºi coroboratã de Legea
nr.215/2001, precum ºi personal nou
încadrat în limita fondurilor bugetare
alocate.

3. Serviciul public pentru adminis-
trarea parcãrilor îºi va organiza arhiva
proprie în care va pãstra, în conformi-
tate cu prevederile legale, documente
specifice activitãþii sale curente.

4. Personalul Serviciului public
pentru administrarea parcãrilor este
obligat:

sã cunoascã ºi sã respecte preve-
derile prezentului Regulament;

sã manifeste grijã, disciplinã,
iniþiativã ºi o bunã colaborare în
îndeplinirea sarcinilor specifice;

sã rãspundã personal pentru
conþinutul, forma ºi legalitatea actelor ºi
a materialelor scrise pe care le
întocmeºte în cadrul competenþelor
sale;

are obligaþia de a informa cetã-
þenii asupra tuturor serviciilor care pot
fi oferite ºi a tuturor drepturilor ºi sã-i
trateze cu respect ºi demnitate, pãstrând
confidenþialitatea informaþiilor.

5. Mãsurile de rãspundere disci-
plinarã ºi materialã se aplicã de cãtre:

Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca, la propunerea Primarului
în ceea ce priveºte directorul executiv;

Directorul executiv pentru per-
sonalul din subordine.

6. Prevederile prezentului Regula-
ment se completeaza de drept, cu
prevederile actelor normative în
vigoare.

7. Anexele cuprinzând organigrama
Serviciului public pentru administrarea
parcãrilor ºi statul de funcþii fac parte
integrantã din prezentul Regulament de
organizare ºi funcþionare, aprobat de
Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca, prin Hotãrârea nr. 258/2009.

Art.I Se aprobã modificarea Anexei
I la Hotãrârea nr. 35/2008, astfel cum a
fost modificatã prin Hotãrârea nr.
539/2008, în sensul completãrii numã-
rului de strãzi din zona centralã a
municipiului unde se instituie parcãri
platã cu orã, conform anexei care face
parte integrantã din prezenþa hotãrâre.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia teh-
nicã, Direcþia economicã, Poliþia rutierã
ºi Direcþia poliþia comunitarã.

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 225 vvoturi

Anexa I la Hotãrârea 
nr. 267/2009

ZONA I
21 Decembrie – Orange - 32
21 Decembrie Stanca - 57
Aleea Invãþãtorului - 11
B.R.D. - 45
Baba Novac - 24
Bariþiu - 55
Bolyai - 26
Clinicilor - 141
Regele Ferdinand - 25
Dorobanþilor - 190
E.de Martonne - 22
Emil Isac - 30
Eroilor - 112
Horea - 161
I.C.Brãtianu - 59

Iuliu Maniu - 60
Kogãlniceanu - 40
Opera Maghiarã - 36
Octavian Petrovici – 17
P-þa M.Viteazul - 52
P-þa Unirii - 120
P-þa Unirii, Latura Vest - 76
Samuil Micu - 21
St. O. Iosif - 15
Herman Oberth - 10
Universitãþii - 33
Republicii - 30
Victor Fulicea - 13
Iaºilor - 40
Paul Chinezu - 10
V. Alecsandri - 16
Avram Iancu - 48
Piaþa Avram Iancu - 45
Piaþa Stefan cel Mare - 58
Andrei Saguna - 47
Victor Babeº - 30
Piaþa Cipariu - 68
Bisericii Ortodoxe - 51
Decebal - 38
Traian - 57
Dacia - 18
Dragalina-Camera de comerþ - 16
TOTAL – 2055

ZONA II
Academiei - 14
Brassai - 11
David Ferencz - 21
Dobrogeanu Gherea - 53
Emile Zola - 10
Gaal Gabor - 14
I.Micu Klein - 32
Mihai Eminescu - 32
N.Bãlcescu - 23
Pavel Roºca - 13
Iuliu Hossu - 130
Petofi Sandor - 33
Piteºti - 18
Ploieºti - 64
Potaisa - 12
Tipografiei - 24
Republicii - 30
Traian Moºoiu - 92
Rubin Patiþiu (Bacãu) - 20
Arany Janos - 40
Ciºmigiu - 23
Nuferilor - 27
Croitorilor - 20
Sindicatelor - 20
Coºbuc - 31
Mihai Eminescu - 20
Emil Racoviþã - 86
Marinescu - 57
Ceahlãu - 33
Haºdeu - 32

Deva - 17
Criºan - 52
TOTAL - 1104

NOTÃ: În Anexa I, strãzile de la
poz. 1-26 (Zona I) ºi strãzile de la poz.
1-16 (Zona II) au fost aprobate prin
Hotãrârea nr. 35/2008. Strãzile de la
poz. 27-37 (Zona I) ºi strãzile de la poz.
17-26 (Zona II) au fost aprobate prin
Hotãrârea nr. 539/2008.

Art.I. Se modificã ºi completeazã
art.1 al Hotãrârii nr. 406/2007, care va
avea urmãtorul conþinut:

“Art.1 Se aprobã vânzarea terenu-
rilor curþi aflate în proprietatea privatã
a Municipiului Cluj-Napoca în favoa-
rea proprietarilor de locuinþe cum-
pãrate în condiþiile Legii nr.112/1995,
ale Decretului-Lege nr.61/1990 ºi ale
Legii nr.85/1992, a moºtenitorilor
acestora sau cumpãrãtorilor sub-
secvenþi. Se excepteazã de la preveder-
ile prezentei hotãrâri terenurile aflate
în procedurã de revendicare adminis-
trativã sau judiciarã.”

Art. III. Se modificã art.2 al Hotã-
rârii nr.406/2007, care va avea urmã-
torul conþinut:

“Art.2 Preþul de vânzare a
terenurilor se va stabili la valoarea de
piaþã, pe baza unui raport de evaluare
întocmit de cãtre evaluatori autorizaþi,
care va fi supus spre aprobare ºi
însuºire de cãtre Consiliul local ºi în
baza unei documentaþii topo-cadas-
trale întocmitã pentru fiecare teren
care se vinde, în scopul determinãrii
corecte a vecinãtãþilor ºi suprafeþelor,
vizatã de Oficiul de Cadastru ºi
Publicitate imobiliarã.”

Art.III. Se modificã art. 3 al
Hotãrârii nr.406/2007, care va avea
urmãtorul conþinut:

“Art.3 Se aprobã Regulamentul
privind procedura vânzãrii de terenuri
curþi aparþinând domeniului privat al
Municipiului Cluj-Napoca în favoarea
proprietarilor de locuinþe cumpãrate în
condiþiile Legii nr.112/1995, ale
Decretului-Lege nr.61/1990 ºi ale Legii
nr.85/1992, a moºtenitorilor acestora
sau cumpãrãtorilor subsecvenþi, pre-
vãzut în anexa la prezenta hotãrâre,
care face parte integranta din aceasta.“

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

Hotãrârea aa ffost aadoptatã 
cu 224 vvoturi

ANEXA la Hotãrârea 
nr. 339/2009

REGULAMENT privind procedura
vânzãrii de terenuri-curþi aparþinând
domeniului privat al Municipiului Cluj-
Napoca, în favoarea proprietarilor de
locuinþe cumpãrate în condiþiile Legii
nr.112/1995, ale Decretului-Lege nr.61/
1990 ºi ale Legii nr.85/1992, a moºtenito-
rilor acestora sau cumpãrãtorilor sub-
secvenþi

Vânzarea directã de terenuri-curþi
aparþinând domeniului privat al
Municipiului Cluj-Napoca în favoarea
proprietarilor de locuinþe cumpãrate în
condiþiile Legii nr.112/1995, ale
Decretului-Lege nr.61/1990 ºi ale Legii
nr.85/1992, a moºtenitorilor acestora sau
cumpãrãtorilor subsecvenþi se va face cu
respectarea prevederilor prezentului reg-
ulament.

1. Terenurile curte se vând cãtre pro-
prietarii de locuinþe cumpãrate în condiþi-
ile Legii nr.112/1995, ale Decretului-Lege
nr.61/1990 ºi ale Legii nr.85/1992, a
moºtenitorilor acestora sau cumpãrãto-
rilor subsecvenþi, în cotã indivizã, core-
spunzãtoare cotei deþinute în baza con-
tractului de vânzare-cumpãrare a
locuinþei, respectiv în baza actelor
adiþionale la acestea, dupã caz.

2. Proprietarii locuinþelor, moºteni-
torii acestora sau cumpãrãtorii sub-
secvenþi, în calitate de chiriaºi, titulari ai
contractelor de închiriere, pot sã îºi
exercite un drept de preemþiune la
cumpãrarea cotei de teren care core-
spunde locuinþei aflate în proprietate pri-
vatã.

3. In exercitarea acestui drept cei
interesaþi vor înregistra o cerere de
cumpãrare a terenului.

4. La cerere se anexeazã urmãtoarele
acte:

date de identificare civilã a titularu-
lui contractului de vânzare-cumpãrare a
locuinþei, în copie;

contractul de închiriere a terenului,
în original;

contractului de vânzare-cumpãrare
a locuinþei, în copie;

ridicare topo vizatã de O.C.P.I.
privitoare la terenul solicitat în vederea
cumpãrãrii, în cazul în care primãria nu
deþine acest înscris;

raportul de evaluare a terenului
întocmit de un evaluator autorizat.

5. Documentaþia depusã se va trans-
mite Comisiei de vânzãri terenuri însoþitã
de “Fiºa terenului”, ºi de nota Direcþiei
Urbanism ºi dezvoltare urbanã, referitor
la reglementãrile urbanistice din zonã.

6. Preºedintele comisiei va repartiza
documentaþia depusã, nominal, evaluato-
rilor interni ai instituþiei, pentru verifi-
carea ºi formularea eventualelor obiecþiu-
ni. In urma analizei documentaþiei, se vor
prezenta comisiei în formã scrisã obiec-
tiuni, dupã caz.

7. Comisia va analiza documentaþia
urmând a invita, în scris, chiriaºul la
negocierea preþului de vânzare a cotei de
teren.

8. Dupã finalizarea negocierii, co-
misia propune întocmirea unui proiect de
hotãrâre privind aprobarea vânzãrii.

9. Termenul de achitare a preþului
integral de vânzare a terenului este de 30
de zile de la data comunicãrii hotãrârii.

10. In cazul nerespectãrii termenului
de platã, respectiv 30 de zile de la data
comunicãrii hotãrârii, aceasta îºi înceteazã
valabilitatea.

11. Modelul contractului de vânzare-
cumparare este cel prevãzut în anexa 2 la
prezentul regulament.

12. Termenul eliberãrii contractului
de vânzare cumpãrare este de 15 zile de la
data achitãrii integrale a preþului de vân-
zare a terenului.

13.Terenurile aferente construcþiilor
aparþinând unor proprietari diferiþi, se vor
dobândi prin cumpãrare în cotã idealã,
proporþional cu întinderea dreptului de
proprietate asupra construcþiilor, care vor
fi predate în baza unui proces-verbal de
primire-predare, ce se va constitui în
anexã la contractul de vânzare-cumpãrare.

privind modificarea 
ºi completarea Hotãrârii
nr.406/2007 (privind 
vânzarea unor terenuri)

HOTÃRÂREA 
nr. 339/2009

privind modificarea Anexei I
la Hotãrârea nr. 35/2008,
astfel cum a fost modificatã
prin Hotãrârea nr. 539/2008
(modificarea anexelor 1 ºi 2
la Hotãrârea nr. 857/2007,
Constituirea compartimentului
intern specializat pentru
Serviciul de administrare par-
cãri publice cu platã din cadrul
Serviciului evidenþa parcãri ºi
aprobarea delegãrii tempo-
rare a gestiunii directe a
Serviciului administrare par-
cãri publice cu platã cãtre
acest compartiment)

HOTÃRÂREA 
nr. 267/2009
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Acþiuni ale Poliþiei Comunitare
“ªTII CÃ UN CERªETOR
CÂªTIGÃ DE DOUÃ ORI 
SALARIUL TÃU?” 
“NU ÎNCURAJA CERªETORIA”

Primãria municipiului Cluj-Na-
poca, prin Poliþia Comunitarã, a luat o
serie de mãsuri pentru a limita cât mai
mult cerºetoria din Cluj-Napoca. Astfel,
zilnic se desfãºoarã acþiuni de control ºi
depistare a celor care practicã cerºetoria.
Persoanele sunt duse la Adãpostul de pe
str. Oaºului nr. 298, unde se realizeazã
identificarea ºi trierea acestora; cei care
nu au domiciliul stabil în Cluj-Napoca
sunt duºi la garã ºi, cu ajutorul Poliþiei
TF, sunt trimiºi cãtre localitãþile de
domiciliu. Din pãcate, de cele mai multe
ori aceste persoane se reîntorc în Cluj-
Napoca dupã câteva zile, fapt care face ca
munca aceasta zilnicã sã fie una de Sisif.
În consecinþã, este nevoie de o altã abor-
dare. Pe de o parte, se încearcã modifi-
carea legislaþiei în vigoare, astfel încât cei
care nu-ºi pot plãti amenzile sã fie obli-
gaþi la muncã în folosul comunitãþii. În
prezent, judecãtorul nu poate decide
înlocuirea amenzii cu zile de muncã
dacã nu este de acord ºi învinuitul cu
acest lucru. Am început deja demer-
surile în acest sens în luna aprilie ºi
mizãm pe sprijinul parlamentarilor clu-
jeni pentru a obþine aceastã modificare
legislativã. Pe de altã parte, unul dintre
cele mai importante motive care fac ca
cerºetoria sã fie practicatã atât de intens
la Cluj-Napoca vine chiar din succesul
acestei activitãþi, iar cerºetorii câºtigã
bine din aceastã activitate, astfel încât
numãrul lor a crescut. În acest sens a
fost iniþiatã o acþiune de informare pub-
licã a cetãþenilor, prin care se încearcã
descurajarea cetãþenilor de a mai da bani
cerºetorilor. Poliþia Comunitarã dis-
tribuie autocolante cu inscripþia: “ªtii cã
un cerºetor câºtigã de douã ori salariul
tãu?” “NU încuraja cerºetoria” în zone
intens frecventate de cerºetori – lângã
biserici, spitale, terase, magazine. Poliþia
Comunitarã ridicã zilnic 5-6 cerºetori,
dintre care cel puþin jumãtate sunt
„clienþi fideli” ºi doar unul sau doi sunt
clujeni, restul venind din alte zone. Pe
an sunt depistaþi circa 1.800 de cerºetori,
dar mulþi dintre ei sunt practic aceiaºi,
din care, atenþie, aproximativ 30-40 sunt
clujeni, restul sunt din alte localitãþi ale
judeþului sau din þarã.

TRAFIC, PARCÃRI
Serviciul Control Trafic Rutier, din

cadrul Poliþiei Comunitare a Primãriei
municipiului Cluj-Napoca, a aplicat în
perioada 15-21 iunie 2009, 7.080 de
sancþiuni în valoare de 354.000 de lei
pentru parcarea neregulamentarã pe par-
cãrile publice cu platã. Au fost blocate 746
de autovehicule, au fost ridicate 449
autovehicule ºi s-au aplicat 1.256 de
sancþiuni contravenþionale în valoare de
251.200 lei. Au fost ridicat 

În aceaºi perioadã, s-a acþionat în ve-
derea fluidizãrii traficului rutier ºi pietonal
prin acþiuni de identificare ºi sancþionare a
utilizatorilor autovehiculelor care staþio-
neazã neregulamentar, luându-se mãsurile
legale în vigoare. Astfel, s-a acþionat în cen-
trul municipiului în zona 21 Decembrie
1989, zona Napoca, Eroilor, Unirii, str.
Moþilor, zona Clinicilor, Opera Maghiarã
sau zona C.I.Hossu. 

S-a acþionat de mai multe ori în acest
interval pentru degajarea autovehiculelor
staþionate neregulamentar în staþiile
Regiei Autonome de Transport în Urban
Cãlãtori Cluj-Napoca, în zonele rezer-
vate, în standurile de aºteptare clienþi
pentru taxi, pe cãile de acces, în cartiere ºi
în centrul oraºului.

În perioada 29 iunie – 7 iulie 2009,
Serviciul Ordine ºi siguranþã publicã din
cadrul Poliþiei Comunitare a Primãriei
Cluj-Napoca, în colaborare cu Regia
Autonomã a Domeniului Public, a orga-
nizat o serie de acþiuni de identificare ºi
sancþionare, în baza HCL 270/2009, a
persoanelor care circulã cu atelaje pe
raza municipiului.

Au fost identificate pe parcursul
acestor acþiuni 16 atelaje. Proprietarilor
acestora, cetãþeni cu domiciliul stabil
în comuna Dragu, judeþul Sãlaj ºi
Cluj-Napoca li s-au întocmit procese
verbale de constatare a contravenþiei
conform HCL 270/2009, în valoare
totalã de 4.400 de lei. Atelajele au fost
ridicate ºi transportate la RADP,
putând fi înapoiate propietarilor dupã
plata amenzii ºi a taxelor de întreþinere
a cailor.

PROTECÞIA MEDIULUI
În perioada 15 iunie – 15 iulie

2009, Serviciul Control al Poliþiei
Comunitare din cadrul Primãriei
Cluj-Napoca a efectuat o serie de con-

troale privind identificarea autove-
hiculelor fãrã stãpân sau abandonate pe
domeniul public sau privat al Statului.
Au fost identificate ºi somate un
numãr de 290 de autovehicule care
aveau aspect de maºinã abandonatã
(ruginitã, cu roþile desumflate, aspect
neîngrijit etc.). Au fost întocmite douã
dispoziþii de ridicare, pe care au fost
trecute un numãr de 231 de autove-
hicule. 

Pe circa 300 de autovehicule iden-
tificate într-o stare tehnicã precarã s-au
aplicat “buline” autocolante roºii, cu
inscripþia “Vã rugãm sã îndepãrtaþi
maºina de pe domeniul public. În caz
contrar va fi ridicatã pe cale adminis-
trativã” 

În perioada 15 iunie – 15 iulie
2009, Serviciul Control al Poliþiei
Comunitare din cadrul Primãriei
Cluj-Napoca a realizat o acþiune de
indentificare a depozitelor ilegale de
deºeuri, de-a lungul cursurilor de ape,
pe malurile ºi albiile râurilor, pâ-
râurilor, lacurilor de pe raza municipi-
ului Cluj-Napoca, precum ºi pe
terenuri situate de-a lungul dru-
murilor naþionale, judeþene sau comu-
nale. Au fost identificate mai multe
rampe clandestine de deºeuri, pe str.
Colonia Sopor, Drum Sf. Ion, Drum
Fãget, Drumul Sãlicii, Drumul B-dul

Muncii, str. Cantonului, str.Oaºului
etc. 

Ca urmare a problemelor identifi-
cate, s-a dispus firmelor de salubritate
sã intervinã în vederea îndepãrtãrii

deºeurilor, o parte dintre acestea fiind
ridicate cu ajutorul asistaþilor sociali.
De asemenea, au fost aplicate 2 sanc-
þiuni contravenþionale, în baza HCL
195/2005, în valoare de 7000 de lei. 

ORDINEA ªI LINIªTEA PUBLICÃ
În urma solicitãrilor cetãþenilor

privind perturbarea ordinii ºi liniºtii pu-
blice de cãtre anumite persoane fizice sau
juridice, au fost verificate 17 situaþii. În
cazul unora dintre acestea au fost dispuse
mãsurãtori sonometrice pentru deter-
minarea nivelului de zgomot produs în
acel moment, deranjând vecinãtãþile. În
urma acestor mãsurãtori, s-a constatat
depãºirea nivelului de zgomot admis într-o
singurã locaþie, fapt pentru care s-a
încheiat proces-verbal de constatare a con-
travenþiei, conform prevederilor Legii 61/
1991, republicatã, privind sancþionarea
faptelor de încãlcare a unor norme de con-
vieþuire socialã, în valoare de 750 de lei. 

VERIFICÃRI ÎN PIEÞE
Serviciul Inspecþie comercialã din

cadrul Poliþiei Comunitare a munci-
piului a întreprins o acþiune de verifi-
care a legalitãþii activitãþilor comerciale
desfãºurate în Piaþa agroalimentarã
IRA. La acþiune au mai participat
Serviciul control protecþia mediului ºi
igienizare, Serviciul control trafic ruti-
er, ºi Serviciul ordine ºi siguranþã pu-
blicã, precum ºi Poliþia Rutierã.

Printre neregulile constatate se
numãrã lipsa avizelor de însoþire a
mãrfii, nedeþinerea la punctul de lucru
a tuturor documentelor prevãzute de
lege, desfãºurarea de activitãþi comer-
ciale în afara perimetrului pieþei, în
locuri neautorizate, comercializarea
produselor în baza certificatului de
producãtor nevizat la zi etc. 

Deþinãtorii a douã cãruþe care circu-
lau pe str. Dâmboviþei, accesul acestora
fiind interzis în zonã, au fost sancþionaþi,
o persoanã care apela la mila publicã ºi
proprietarii unei serii de autovehicule
staþionate neregulamentar au fost, de
asemenea, sancþionaþi conform legii. 

S-au încheiat 15 procese-verbale
de constatare a contravenþiilor în con-
formitate cu OUG nr 195/2002, HCL
149/2009, HCL 150/2009, ºi HCL
191/2009, în valoare de 8.600 de lei.
Un autovehicol a fost ridicat, iar alte 5
au fost blocate, ca mãsuri comple-
mentare, conform HCL 149/ 2009.

Salubrizare strada Cantonului

Controale în Piaþa IRA



Strãzile CClujului lla 11800

Din documentele primei jumãtãþi
a secolului al XlX-lea, se reconstituie
un tablou deosebit de pitoresc al
Clujului, imagini ale urbei de odi-
nioarã, aspecte edilitare încãrcate de
farmecul ºi culoarea epocii.

În Piaþa Mare a Clujului era o
puzderie de gherete dãrãpãnate, în care
negustorii îºi vindeau mãrfurile,
gherete de fripturi, de þuicã, de diferite
produse meºteºugãreºti etc., chiar în
jurul Bisericii Sf. Mihail ºi în locul tur-
nului actual, ridicat dupã 1834. 

Actuala piaþã Mihai Viteazul era loc
de adunare a caprelor locuitorilor ºi era
ºi o colibã a pãstorilor, care încã mai
exista în 1842. Aici era târgul de vite; în
timpuri ploioase piaþa era o mare de
noroi.

Pânã pe la 1823, se puteau vedea
dimineaþa ºi seara–- spre ºi dinspre
pãºune – circulând liberi bivolii spre

casele proprietarilor din centrul ora-
ºului. Vai de trecãtorul care se strecura
spre casã pe uliþele strâmte, întâlnind
cireada de bivoli. S-au întâmplat ºi
cazuri mortale, de accidente datorate
circulaþiei libere prin oraº, pe ulicioare,
a patrupedelor cornute de culoare nea-
grã. În sfârºit, probabil în urma unui
astfel de accident grav, Consiliul
orãºenesc a decis sã-i oblige pe proprie-
tari sã-ºi þinã bivolii la adãpost pe tim-
pul verii în suburbii, cât þinea pãºu-

natul. Pe strada Turzii, în partea exte-
rioarã (azi str. Avram Iancu), lângã
cimitir, era staþia de diligenþe a între-
prinzãtorului italian, stabilit în Cluj,
Gaetano Biasini. Clujeanul care voia sã
meargã la Bucureºti, de exemplu, lua
diligenþa lui Biasini din staþia de pe
strada Turzii Exterioarã.

Dincolo de zidurile care înconju-
rau oraºul ºi din care se mai pãstreazã
azi câteva fragmente, era un ºanþ mare,
odinioarã plin cu apã, construit pentru
apãrare în caz de atac asupra cetãþii. Pe
la 1803, ºanþul, pierzându-ºi rolul
strategic sus-pomenit, devenise un loc
plin cu gunoaie, insalubru, astfel cã
Primãria (Consiliul celor o sutã de bãr-
baþi ai oraºului) dispune îngrãdirea
ºanþului ºi interzice deversarea
gunoaielor în aceste locuri.

Actualele pieþe Avram Iancu ºi
ªtefan cel Mare erau, de fapt, o singurã
piaþã, o întindere care era folositã ca târg
de lemne al oraºului, pe care abia în
1834 apare o clãdire într-adevãr mai
rãsãritã: cazarma oraºului. ªatre ºi tarabe
erau ºi în aceastã piaþã, la începutul ac-
tualului bulevard Dorobanþilor, care
ajunsese la o faimã deocheatã, drept
„locul tuturor gunoaielor, imoralitãþii ºi
hoþiilor”. De fapt, nu departe, mai sus de
actuala clãdire unde-i azi Inspectoratul
ªcolar (Casa Învãþãtorului), era „ºirul
(suburbia) þiganilor”, cu cocioabe ºi
hrube ºi cu tot pitorescul îmbrãcãminþii
ºi al comportamentului locuitorilor
zonei. Pe coasta Cetãþuii erau bordeiele
ºi colibele þiganilor pe care le-au distrus
ploile cele mari din 1831. Evident cã
„arhitectura” lor a putut fi uºor refãcutã
ºi þiganii s-au mutat din nou, dupã
„potop”, în vechile „apartamente”.

Peste Someº se trecea pe un pod de
lemn situat lângã actualul pod de la
începutul strãzii Horea, podul fiind
acoperit ºi cu lemnul vopsit în
întregime în roºu.

Circulaþia porcilor pe strãzi, cu
grohãitul lor ce fãcea parte din cotidi-
anul urban, era un alt aspect pitoresc al
cetãþii. Dar în 1843 Consiliul orãºe-
nesc dispune sã se interzicã aceastã cir-

culaþie, sub pedeapsa straºnicã a confis-
cãrii ºi uciderii pe loc a acestor ani-
male.

Sunt doar câteva „oglinzi” ale urbei
clujene de odinioarã ºi noi cercetãri
vor întregi tabloul unui oraº capitalã a
Ardealului, în prima jumãtate a secolu-
lui al XlX-lea.

(dintr-uun sserial ddedicat CClujului dde
altãdatã îîn MMonitorul dde CCluj, 11999)
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UNIUNEA EUROPEANÃ (UE) 
Forma cea mai actualã a evoluþiei

construcþiei comunitare care a început în
1952 prin înfiinþarea Comunitãþii Euro-
pene a Cãrbunelui ºi Oþelului (CECO),
urmatã în 1958 de Comunitatea Econo-
micã Europeanã (CEE) ºi de Comuni-
tatea Europeanã a Energiei Atomice
(CEEA, sau Euratom). Tratatul de la
Maastricht, din 1992, a creat Uniunea
Europeanã (UE) formatã din trei «piloni»:
Comunitatea Europeanã (compusã din
CECO, CEE ºi CEEA), Politica Externã
ºi de Securitate Comunã (PESC ºi
Cooperarea în domeniile Justiþiei ºi
Afacerilor Interne (JAI). Dacã primul
«pilon» este complet integrat, PESC ºi JAI
prezintã încã o serie de  elemente cu ca-
racter interguvernamental. Tratatul de la
Amsterdam a transferat însã o parte din
aceste competenþe de la nivel naþional la
nivel comunitar (cu titlu de exemplu,
politica de acordare a vizelor a devenit un
domeniu comunitar). 

TRATATUL DE LA AMSTERDAM 
Tratatul de la Amsterdam este rezul-

tatul negocierilor purtate în cadrul unei
Conferinþe Interguvernamentale (CIG),
care a debutat la Torino (Italia), la 29 mar-
tie 1996, þi s-a încheiat la Amsterdam
(Olanda), la 18 iunie 1997. Pe lângã
noutãþile aduse Tratatului de Uniune
Europeanã – TUE (introdus prin Tratatul
de la Maastricht, din 1992), ultima CIG a
operat unele modificãri ºi în Tratatul
Comunitãþii Europene - TCE (rezultat
din Tratatele de la Paris – CECO, din

1952 ºi Roma – CEE ºi CEEA, din 1958,
cu modificãrile ce li s-au adus prin Actul
Unic European din 1987). Din acest
motiv, denumirea completã a Tratatului
semnat la Amsterdam, la 2 octombrie
1997 ºi intrat în vigoare la 1 mai 1999, este
«Tratatul de la Amsterdam ce modificã
Tratatul de Uniune Europeanã, Tratatul
prin care s-a instituit Comunitatea Euro-
peanã ºi unele acte conexe». Deosebirea
de esenþã între cele douã Tratate constã în
domeniile reglementate: în timp ce
Tratatul Comunitãþii Europene (TCE)
reprezintã cadrul normativ primar pen-
tru primul pilon al UE (Comunitatea
Europeanã, cu alte cuvinte aspectele eco-
nomice), Tratatul de Uniune Europeanã
(TUE) reglementeazã activitatea
pilonilor doi (PESC) ºi trei (JAI) ai UE,
introduºi prin Tratatul de la Maastricht ºi
dezvoltaþi de cel de la Amsterdam. Pe de
altã parte, în limbajul uzual se vorbeºte
despre «Tratatul de la Amsterdam»,
înþelegând prin aceasta întreg ansamblul
de norme din dreptul comunitar pri-
mar, adicã Tratatele originare (cele de la
Paris ºi Roma) – cu modificãrile aduse
acestora pe parcursul celor peste 40 de
ani de existenþã a Comunitãþilor
Europene, plus Tratatul de Uniune
Europeanã de la Maastricht – de aseme-
nea cu modificãrile ce i-au fost aduse la
Amsterdam. Cu alte cuvinte, Tratatul de
la Amsterdam include atât TUE cât ºi
TCE. În plus, faptul cã ratificarea mod-
ificãrilor aduse de CIG celor douã
Tratate menþionate a avut loc loc «în
bloc» întãreºte imaginea unui tot unitar
al acestora. 
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Primarul Sorin Apostu a primit
vizita Excelenþei Sale, domnul Petr
Dokládal, Ambasadorul Republicii
Cehia în România, însoþit de con-
silierul economic dl Martin Líceník ºi

de întreprinzãtori cehi, reprezentanþi ai
firmelor HOBAS România (cu dome-
niu de activitate canalizarea ºi dis-
tribuþia apei), precum ºi reprezentanþi
ai firmei LUMEN România (cu

domeniu de activitate iluminatul pu-
blic ºi instalaþiile electrice). 

Temele principale abordate au fost
legate de oportunitãþile pe care le oferã
municipiul Cluj-Napoca pentru
investitorii cehi, oaspeþii manifestân-
du-ºi interesul de a investi ºi de a face
comerþ în municipiul nostru, conside-
rat cel mai important oraº dupã capita-
la României, Bucureºti. În acest sens 
s-a propus promovarea industriei sti-
clei, fabricaþiei de þevi ºi conducte pen-
tru diferite folosinþe ºi sprijinirea sec-
torului energetic.

Domnul ambasador a propus înfi-
inþarea pe viitor a unui consulat
onorific al Cehiei la Cluj-Napoca,
pentru a spori eficientizarea relaþiilor
cu investitorii cehi, acest lucru fãcând
parte dintr-un plan de îmbunãtãþire a
comunicãrii ºi de întreþinere a relaþiilor
între cele douã þãri. 

Ambasadorul Republicii Cehe
VIZITE DIPLOMATICEVIZITE DIPLOMATICE

Municipiul Cluj-Napoca a fost,
pentru o zi, gazda Excelenþei Sale,
domnul Robin Barnett, Ambasador al
Regatului Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord în România. În
cadrul vizitei oficiale, delegaþia diplo-
maticã a fãcut o vizitã la Primãria Cluj-
Napoca, unde s-a întâlnit cu dl. Radu
Moisin, viceprimarul Municipiului
Cluj-Napoca. 

Reprezentanþii primãriei i-au pre-
zentat pe scurt domnului ambasador
principalele investiþii în dezvoltarea
infrastructurii locale ºi regionale ºi atu-
urile pentru atragerea de investiþii
strãine. 

În cadrul discuþiilor, E.S. domnul
Robin Barnett a subliniat faptul cã,
potrivit unui studiu realizat de compa-
nia de consultanþã KMPG, Cluj-
Napoca este pe locul 31 într-un top
mondial al oraºelor cu cel mai mare
potenþial din punct de vedere al
investitorilor din domeniul IT. 

E.S., dl. Robin Barnett, a apreciat
în mod deosebit proiectul de imple-
mentare a sistemului de colectare

selectivã a deºeurilor pe raza munici-
piului Cluj-Napoca ºi ºi-a manifestat
interesul de a reveni la Cluj pentru a
vedea acest nou sistem, funcþional.
«Clujul poate fi un exemplu pentru
restul þãrii pentru fapul cã a întreprins
aceast demers de a proteja mediul ºi de

a încuraja reciclarea» a declarat E.S.
Robin Barnett. 

Vizita Excelenþei Sale a continuat cu
participarea la inaugurarea noului birou al
filialei „Betfair”, platforma de pariuri on-
line, amplasat în clãdirea Vitrina Business
Center din municipiul Cluj-Napoca. 

Ambasadorul Regatului Unit 
al Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord

Reprezentantul Gyeonggi Ven-
ture Business Association din ca-
drul Global Marketing Business

Center-instituþie partenerã a Gu-
vernului Coreei de Sud în imple-
mentarea misiunilor economice, dl.

Ian Choi, s-a aflat în Cluj-Napoca
împreunã cu reprezentanþii a trei
firme importante din Coreea de
Sud, în cadrul unei misiuni de afa-
ceri care a vizat întâlnirea cu o serie
de parteneri de afaceri din munici-
piul ºi judeþul nostru care au un
serios potenþial de import în
domeniile vizate de ei - panouri ºi
sisteme de încãlzire, Led-uri ºi
panouri pentru iluminat etc.

Biroul de Relaþii ºi informaþii ex-
terne, împreunã cu Biroul de Informare
pentru investitori din cadrul Primãriei,
a realizat un studiu de piaþã privind
domeniile de interes ale oameniilor de
afaceri români, în colaborare cu
Camera de Comerþ ºi Industrie Cluj,
Asociaþia Importatorilor ºi Exporta-
torilor Români, Asociaþia Patronilor ºi
Meseriaºilor Cluj, alte camere de co-
merþ bilaterale etc.

MISIUNE COREEANÃ DE AFACERI Asociaþia AEGEE Cluj-Napoca, organi-
zaþie studenþeascã europeanã, a organi-
zat în perioada 10-17 iulie 2009,
Universitatea de Varã, la care au partici-
pat studenþi din 11 þãri europene. 

Evenimentul din acest an s-a
desfãºurat sub sloganul „Romanian
Cocktail, have a sip!” ºi a fost deschis ofi-
cial printr-o întâlnire în Sala de Sticlã a
Primãriei.

În cadrul întâlnirii, studenþii strãini au
beneficiat de o prezentare a programului
Universitãþii de Varã, urmatã de un tur al

oraºului, o vizitã la Universitatea Babeº-
Bolyai ºi în zona Cheile Turzii.

Dintre activitãþile de care s-au bucu-
rat tinerii menþionãm cursuri introductive
de limba românã, dansuri populare, arta
culinarã din Transilvania, lecþii de istorie ºi
culturã, activitãþi sportive ºi multe altele.

Acest eveniment organizat în fiecare
an promoveazã valorile ºi tradiþiile
româneºti, urmãrind dezvoltarea unei ati-
tudini tolerante ºi deschise faþã de socie-
tate, ºi încurajând cooperarea intercultu-
ralã.

Universitatea de Varã
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