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Primãria Cluj-Napoca a creat peste
200 de parcãri închise cu barierã în zona
centralã, pentru a oferi o soluþie celor
care doresc sã staþioneze cu maºinile în
zona centralã pentru perioade scurte de
timp.

O parte dintre acestea au fost ame-
najate în Piaþa Unirii, unde s-au creat
110 locuri noi de parcare. Accesul se
face pe bazã de tichet la barierã, iar
ieºirea, prin validarea dupã achitare a
tichetului respectiv. Tarifele sunt ace-
leaºi ca ºi la parcãrile deschise din cen-
tru, cu precizarea cã se aplicã 24 de ore
din 24. Abonamentele de zonã centralã
nu sunt valabile pentru aceste par -
kinguri. De asemenea, în acelaºi fel s-a
amenajat ºi parcarea din piaþa Cipariu,
unde existã alte 100 de locuri de par-
care.

Piaþa agroalimentarã IRA este
cea de a patra piaþã administratã de
Pri mãria Cluj-Napoca care a fost
modernizatã pentru a oferi condiþii
civilizate de comerþ cu alimente
perisabile. 

În halã au fost mutaþi comer-
cianþii care vindeau în vechea piaþã
IRA în regim de comerþ în detaliu ºi
producãtorii care îºi câºtigau exis-
tenþa din produsele alimentare ob þi -
nute. Procentul a atribuire a mese -
lor a fost de 60% producãtori ºi 40%
comercianþi. 

Executantul lucrãrii ºi proiec-
tantul, desemnat în urma licitaþiei a
fost S.C. Trustul de Instalaþii Mon -
taj ºi Construcþii S.A. Cluj-Napoca.
Valoa rea investiþiei a fost de 893.592
lei, la care se adaugã 89.359 de lei
proiec tarea. Sursa de finanþare a fost
bugetul local. 

PRIMÃRIA CLUJ-NAPOCA 
A INAUGURAT HALA 
AGROALIMENTARÃ IRA

Veste bunã pentru clujeni

PREÞUL GIGACALORIEI
SE MENÞINE LA 165 LEI

CONTINUARE ÎN PAGINA 2

“Deºi am pornit iniþial cu scenariul unei 
creºteri de 5% din pricina majorãrii TVA-ului, am
reuºit sã menþinem în aceastã iarnã preþul 
de 165 lei/gcalorie pentru populaþia racordatã 
la sistemul de termoficare. Mai mult, am realizat
performanþa de a menþine preþul la acelaºi 

nivel fãrã sã mãrim subvenþia de la bugetul local, 
ci realizând economii prin modernizarea 
sistemului de transport ºi distribuþie a apei calde 
ºi a agentului termic.”

SORIN APOSTU, 
primarul municipiului Cluj-Napoca

PREÞUL GIGACALORIEI
SE MENÞINE LA 165 LEI

210 LOCURI DE PARCARE, ÎN CENTRUL ORAªULUICetãþenii Clujului
dau note pentru
serviciile Primãriei

COMPARAÞIE 
CU ALTE MARI ORAªE 
Timiºoara: 252 lei/gcal 

(de la 162 lei)
Iaºi: 185 lei/gcal 

(de la 175 lei)
Craiova: 194,08 lei/gcal 

(de la 186,26 lei)
Târgu Mureº: 201,61 gcal

(de la 193,48 lei).
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Parcarea Cipariu - 100 de locuri
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Primãria municipiului Cluj-Na -
poca a finalizat lucrãrile de reconversie
funcþionalã ale  imobilului de pe str.
Gior dano Bruno, nr. 20, în urma cã -
ruia fostul sediu al Liceului Waldorf 
s-a transformat într-un spaþiu al grã-
diniþei Neghiniþã. Grãdiniþa funcþiona
în alte douã spaþii, dintre care unul, în
incinta ºcolii Emil Isac – nepotrivit
pentru activitatea de grãdiniþã. 

Astfel, la plecarea din acest spaþiu
a celor de la Liceul Waldorf s-au de -

marat lucrãrile de recompartimenta-
re ºi reamenajare ale clãdirii exis-
tente. 

Astfel, s-au înlocuit toate instala -
þiile, sanitare, de gaz de apã, a fost
schim bat sistemul de încãlzire, s-au
creat noi spaþii pentru bucãtãrie, în ve -
derea realizãrii circuitelor necesare
impuse de cãtre autoritãþile sanitar-ve -
terinare,

S-au realizat lucrãri de refacere a
acoperiºului ºi de refaþadizare, precum

ºi de amenajare a curþii cu aparate de
joacã ºi sport pentru copii. 

Valoarea lucrãrilor s-a ridicat la
608.825 de lei. 

Ca ºi la celelalte grãdiniþe constru-
ite sau amenajate în ultimii ani, a fost
instalat un sistem de supreveghere
video , care sã le permitã pãrinþilor sã

fie liniºtiþi cât timp copiii sunt la grã-
diniþã. Accesul în clãdire se face pe
bazã de cod. 

Existã 5 grupe amenajate cu toate
anexele ºi dependinþele necesare pen-
tru cei 125 de copii înscriºi în aceste
grupe. 

Practic aici vor învãþa copii cu
vârste cuprinse între 3 ºi 6 ani, struc-
turaþi pe grupã de program normal, o
grupã de limba maghiarã, ºi câte o
grupã micã (3-4 ani), o grupã mijlocie
(4-5 ani) ºi una mare (5-6 ani). 

Imobilul din curte va permite
organizarea activitãþilor opþionale,
prin amenajarea unor spaþii unde se
vor putea þine orele de dans, de
englezã sau serbãrile. Acesta va fi la
rândul sãu reabilitat în cadrul lucrã -
rilor de reparaþii curente din vara
viitoare.

Clujenii pot verifica parcursul documentelor depuse la Primãrie, de acasã
Primãria municipiului Cluj-Na -

poca pune la dispoziþia clujenilor un
sistem on-line de verificare a stadiului
de procesare a documentelor înregis-
trate la Centrul de Informare pentru
Cetãþeni.

Serviciul este destinat celor care au
documente la care aºteaptã rãspuns ºi
în acest sens nu este accesibil altor
cetãþeni sã consulte documente care nu
le aparþin.

Scopul acestui serviciu on-line de
verificare este de a face cât mai trans-
parentã activitatea funcþionarilor. Spre
exemplu, un cetãþean care are o cerere

de certificat de urbanism ºi doreºte sã
ºtie unde este în procesare documen-
taþia sa, va putea intra pe site-ul pri -
mãriei, unde va accesa linkul special
creat pentru Registraturã (buton în
dreapta sub Vreme), va introduce în
câmpurile existente informaþiile cerute
(numãrul de înregistrare pe care-l
primeºte fiecare, data ºi numele sãu) ºi
va afla întreg parcursul documentului
sãu de la înregistrare, pânã la momen-
tul prezent.

“Sperãm în acest fel sã demontãm
acea legendã potrivit cãreia în Primãrie
nu se finalizeazã actele pentru cã ºefii de

servicii sau primarul nu semneazã actele”
a declarat primarul Sorin Apostu.” Pe de
altã parte considerãm acest serviciu foarte
important pentru ca oamenii sã aibã
informaþii în mod continuu cu privire la
actele pe care le solicitã municipalitãþii”.

Costuri
Introducerea acestui serviciu este

gratuitã ºi a fost implementatã de cãtre
serviciul strategii de informatizare din
cadrul Primãriei Cluj-Napoca împre-
unã cu IndSoft Sibiu – furnizorul de
software al municipalitãþii pentru pro-
gramul de management al documen -
telor.

Stadiul lucrãrilor la ºcoli ºi grãdiniþe
Cu ocazia începerii noului an ºco -

lar, în data de 13 septembrie 2010 a avut
loc inaugurarea mansardei Li ceului
Eugen Pora (foto). 

Lucrãrile la acest obiectiv au fost
demarate de firma S.C. Rom viocons
S.R.L. în 28 august 2009 ºi au fost
finalizate anul acesta, în 17 iunie.
Valoarea totalã a investiþiei a fost de
1.465.967 lei.

Odatã cu terminarea acestei man -
sardãri, Liceul Eugen Pora s-a mãrit cu

nouã sãli de clasã noi. De asemenea, au
mai fost realizate o salã profesoralã, gru -
puri sanitare pentru profesori ºi elevi,
depozite materiale, laborator ºi depen -
dinþe.

Pânã la aceastã datã au fost re cep -
þionate lucrãrile de reparaþii la 25 de
uni tãþi de învãþãmânt preuniversitar. 

Alte 35 de unitãþi au fost finalizate ºi
urmeazã sã fie recepþionate, în timp ce la

restul de 22 unitãþi lucrãrile se aflã într-un
stadiu avansat (90-95%), aproape de fi -
nalizare. Termenul de finalizare pentru
acestea este 10 septembrie.

Valoarea totalã a lucrãrilor la cele 82
de unitãþi de învãþãmânt este de 8.400.000
lei, faþã de peste 9,85 de mili oane de lei
cât a fost valoarea estimatã iniþial.

Primãria Cluj-Napoca 
a inaugurat hala 
agroalimentarã IRA

Hala agroalimentarã are o suprafaþã
construitã de 1.113,25 mp (42,90 x 25,95
m), din care 930,86 mp este alocat ca
spaþiu pentru comerþul cu legume fructe,
un spaþiu comercial de 42 mp produse
lactate. 

La anexe existã douã birouri adminis-
trative de 13,55 mp ºi 9,26 mp, un spaþiu
spãlãtor 10,31 mp, spaþiu tehnic de13,50
mp, precum ºi toalete ºi un un spaþiu pen-
tru pubele de 30,00 mp. Piaþa agroali-
mentarã mai are 50 de locuri amenajate
de parcare. 

La capitolul dotãri în piaþã existã 110
mese din fibrã de sticlã si cântare electro -
nice verificate metrologic, 4 vitrine fri -
gorifice în valoare de 20.000 lei fãrã TVA,
achiziþionate de municipalitate pentru
spa þiul destinat comercializãrii produselor
lactate, 8 aparate de aer condiþionat, dintre
care s-au montat 7 în hala pentru comer-
cializarea legumelor ºi fructelor ºi unul în
spaþiul destinat comercializãrii produselor
lactate. Mai existã instalaþii de semnalizare
pentru incendiu, instalaþii de iluminat
interior ºi exterior, hidranþi. 

Consiliul Local a adoptat o hotãrâre
privind privind modificarea ºi comple -

tarea Regulamentului pieþelor adminis-
trate de municipalitate. Cele mai impor-
tante dintre modificãri se referã la pre -
þurile în pieþele clujene. “Oricine merge
în piaþã poate vedea cã produsele de sezon
se comercializeazã la preþuri identice sau
care variazã în limite extrem de scãzute,
ceea ce sugereazã existenþa unor înþelegeri
tacite între comercianþi în stabilirea
preþurilor. În plus, dacã veþi avea curiozi-
tatea sã mergeþi la Piaþa de gros de la
Centrul Agro Transilvania, veþi observa cã
anumite produse (e vorba de cele de
sezon) se comercializeazã în pieþele
administrate de municipalitate la preþuri
foarte mari în raport cu cele practicate de
producãtorii agricoli în cadrul Centrului
Agro Transilvania. Au existat momente
când au fost preþuri ºi de cinci ori mai
mari” a explicat primarul Sorin Apostu.
Pentru a proteja interesul public, nevoile
comunitãþii, vom propune în acest
proiect ca preþurile de vânzare din pieþe sã
nu depãºeascã dublul preþurilor de la SC
Centrul Agro Transilvania SA Cluj.
Preþurile de la Piaþa de gros ne vor fi
comunicate zilnic de cãtre Centrul Agro
Transilvania. 

URMARE DIN PAGINA 1

PENTRU UN PLUS DE TRANSPARENÞÃ

Parcursul 
documentelor 

dumneavoastrã,
vizibile de pe PC,

de acasã

GRÃDINIÞÃ NOUÃ PENTRU COPIII 
DIN ZONA DÂMBUL ROTUND
GRÃDINIÞÃ NOUÃ PENTRU COPIII 
DIN ZONA DÂMBUL ROTUND
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La Cluj-Napoca, preþul gigacaloriei 
se menþine la 165 lei

“Deºi am pornit iniþial cu scenariul
unei creºteri de 5% din pricina majorãrii
TVA-ului, am reuºit sã menþinem în
aceastã iarnã preþul de 165 lei/gcalorie
pentru populaþia racordatã la sistemul de
termoficare.

Mai mult, am realizat performanþa
de a menþine preþul la acelaºi nivel fãrã sã
mãrim subvenþia de la bugetul local, ci
realizând economii prin modernizarea
sistemului de transport ºi distribuþie a
apei calde ºi a agentului termic. 

În acest an, ne-am continuat efor-
turile spre continuarea modernizãrii,
pentru cã este singura cale prin care
putem þine sub control preþurile.

Dacã se va putea (condiþia fiind ca
preþul gazului sã nu creascã foarte mult),
aº dori ca în anii urmãtori sã reduc preþul
gigacaloriei.

În ultimii ani (2007 - 2009) am fãcut
investiþii de peste 33,5 milioane de lei în
sistemul centralizat de termoficare care
au dus preþul gigacaloriei, dupã cum ºtiþi,
la mai puþin de 4 lei faþã de nivelul iernii
2008”, a declarat Sorin Apostu, primarul
municipiului Cluj-Napoca

Acþiuni RAT în 2010, 
generatoare de economii

1. Lucrãrile la extinderea sistemu-
lui de cogenerare (pe Plevnei 70), prin
instalarea a douã cazane de apã
fierbinte de 16, respectiv 24 MW,
investiþie de peste 10 milioane de lei,
care are ca efect o economie de peste
3,5 milioane de lei/an în producerea
energiei termice. A început deja ºi se
finalizeazã în decembrie.

Este o investiþie a parteneriatului
româno-german - un parteneriat între
RAT, E-ON Ruhrgaz International
A.G. ºi Rhein Energie – acþionare la
S.C. Colonia Cluj-Napoca Energie
S.R.L. (câte o treime fiecare).

2. Finalizarea lucrãrilor la centra lele
termice de cartier CT 24 Mãnãºtur (str.
Ion Meºter) ºi CT Taberei, in vestiþie de
aproape 1,6 mili oane de lei în 2010.

3. Realizarea de lucrãri suplimen -
tare de modernizare ºi de reducere a
pierderilor de energie, folosind resursa
umanã proprie.

4. O serie de mãsuri punctuale de
reducere a costurilor, în concordanþã
cu mãsurile de austeritate stabilite la
nivel naþional ºi local.

Realizarea acestor investiþii a dus
la scãderea cheltuielilor de producere,
transport ºi distribuþie a energiei, la
reducerea pierderilor ºi creºterea ran-
damentului instalaþiilor, astfel cã
astãzi, în 2010, avem economii anuale
de peste 11 milioane lei faþã de anul
2005. 

Consum de gaz metan este cu 30%
mai mic, de energie electricã cu 25%
mai mic, avem consumurile de apã cu
10-15% mai mici ºi consumurile de
manoperã cu 40% – faþã de acum 5 ani.

De asemenea, reputaþia de client
bun platnic pentru furnizorii de
materii prime ne permit sã negociem
preþuri mai bune decât alte municipii
din þarã, ne ajutã.

Mai mult vreau sã vã spun cã din
2011, vom beneficia de încã o reducere
disponibilã pentru producãtorii de
energie termicã ºi electricã în sistem de
cogenerare de înaltã performanþã.

Agenþia Naþionalã de Reglemen -
tare în Energie a stabilit cã, din 2011,
furnizorii de energie beneficiazã de
tarife diferite prin care încurajeazã
instalaþiile de cogenerare de înaltã efi-
cienþã, crescând preþul de care îl oferã
pentru energia electricã care intrã în
sistemul naþional ºi scãzând cu 10%
tariful la energia termicã. 

Pe cât depinde de Primãria Cluj-
Napoca, încercãm sã asigurãm costuri
decente ºi suportabile pentru încãlzire
ºi apa caldã clujenilor ºi în acest an, dar
ºi în anii care vor urma.

În 2010, RA Termoficare a benefi-
ciat de sprijin suplimentar de la buge-
tul local, în valoare de peste 10 mili -
oane lei, care a acoperit subvenþia de la
bugetul de stat restantã în acest an,
situaþie în care regia a reuºit sã îºi
plãteascã furnizorii de materie primã ºi
sã continue programul de moderni -
zare, astfel încât sã asigure apã caldã ºi
cãldurã în condiþii optime calitate/preþ. 

Câteva dintre investiþiile realizate de
regia autonomã de termoficare in ultimii
ani.

1. Implementarea sistemului de co -
generare 

Avantajele cogenerãrii - sunt asigu-
rate preþuri competitive: la producerea
energiei electrice în cogenerare, acestea
fiind cu 10% mai mici decât tarifele din
piaþa energiei, iar la energia termicã ta -
rifele sunt cu 20% mai scãzute decât ale
unei instalaþii termice clasice.

2. Modernizarea si automatizarea
centralelor termice, prin înlocuirea
cazanelor la 23 de centrale termice ºi
înlocuirea arzãtoarelor ºi automatizarea
proceselor în 60 centrale termice, echi -
parea centralelor cu pompe de înaltã efi-
cienþã în 61 centrale termice, înlocuirea
schimbãtoarelor de cãldurã cu plãci - în
107 centrale termice ºi puncte termice,
Sistem de telegestiune (dispecerizare) on-
line a centralelor ºi punctelor termice.

3. Automatizarea cazanului de apã
fierbinte ºi modernizarea sistemului de
pompare.

Repartizate pe tipuri de investiþii,
economiile anuale de 11 milioane s-au
obþinut din:

l 1.500.000 lei prin montarea de
schimbãtoare de cãldurã cu plãci,

l 1.470.000 lei prin montarea de sis-
teme de pompare cu turaþie variabilã,

l1.971.000 lei prin instalarea de arzã-
toare performante automatizate,

l 5.630.000 lei prin montarea unor
cazane de ultimã generaþie în 35 centrale
termice,

l 565.000 lei prin introducerea sis-
temului de telegestiune online a cen-
tralelor ºi punctelor termice.

Anul acesta, numãrul persoanelor
care beneficiazã de ajutor alimentar de
la Uniunea Europeanã este de circa
17.000 de persoane (din categoria pen-
sionarilor, ºomerilor, persoanelor cu
handicap ºi a asistaþilor social din evi-
denþele Direcþiei de Asistenþã Socialã). 

Cantitãþile care urmeazã a fi dis-
tribuite unei persoane sunt urmãtoarele:
14 kg de fãinã albã, 1 kg de zahãr, 1 kg
lapte praf, 1 kg biscuiþi, 7 kg de fãinã de
mãlai ºi 3,2 kg de paste fãinoase.

Pânã în acest moment s-au achizi -
þionat de cãtre APIA (Agenþia pentru
Plãþi ºi Intervenþie în Agriculturã)
numai 4 tipuri de alimente din cele pre-
vãzute în program. 

Din acest motiv, Primãria a gândit
douã variante pentru beneficiari. Pentru
cei care au nevoie urgentã de aceste ali-
mente, le punem la dispoziþie alimentele
disponibile începând din 27 septembrie,
urmând ca pentru restul sã facã un al
doilea drum. Pentru cei care nu doresc
sã se deplaseze de douã ori, le propunem
sã urmãreascã site-ul insituþiei ºi mass-
media localã pentru a afla când vor fi
livrate de cãtre APIA ºi restul de ali-
mente ºi de când pot veni sã ridice toate
tipurile de alimente cu un singur drum.

În plus, pentru a nu se mai produce
cozile ºi îmbulzeala din anul trecut, vom
împãrþi alimentele în trei centre diferite,

în funcþie de categoria socialã din care
fac parte beneficiarii: 

l de la depozitul de pe Calea Baciu
- ºomerii ºi asistaþii social

l de la centrul de pe str. Arinilor nr.
11 - pensionarii 

l de la centrul de pe str. Horea
nr.108 - persoanele cu handicap

4798 – ºomeri
187 – asistaþii social
4691 – pensionari
7498 – handicap
Întocmirea ºi actualizarea listelor de

beneficiari se poate face doar cu res pec -
tarea prevederilor H.G. nr. 600/ 2009,
privind stabilirea beneficiarilor de aju-
toare alimentare care provin din sto -
curile de intervenþie comunitare desti-
nate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din România ºi atribuþiile
instituþiilor implicate în plan european,
prin intermediul Consiliu lui Judeþean
Cluj.

Instituþiile abilitate pentru întoc -
mirea listelor din Planul Anual Eu -
ropean de furnizare Ajutoare alimenta-
re, în beneficiul persoanelor celor mai
defavorizate sunt:

l Agenþia Judeþeanã pentru Ocupa -
rea Forþei de Muncã Cluj, cu sediul 
pe str. George Coºbuc, nr. 2, telefon
0264/597125, pentru ºomerii care bene-
ficiazã de indemnizaþie de ºomaj acor-

datã potrivit prevederilor Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii
forþei de muncã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare;

l Casa Judeþeanã de Pensii Cluj, cu
sediul pe str. George Coºbuc, nr. 2, tel.
0264/590862, pentru pensionarii sis-
temului public de pensii ale cãror drep-
turi, obþinute din pensie sau, dupã caz,
din pensii cumulate, se aflã sub 400
lei/lunã;

l Direcþia Generalã de Asistenþã
So cia lã ºi Protecþia Copilului Cluj, cu
sediul pe Aleea Padin, nr. 20, telefon
0264/592401, pentru persoanele cu han -
dicap grav ºi accentuat, adulþi ºi copii,
neinstituþionalizate;

l Primãriile din judeþul Cluj, pen-
tru familiile ºi persoanele singure care
au stabilit, prin dispoziþie scrisã a pri-
marului, dreptul la un venit minim garan-
tat acordat în baza Legii nr. 416/2001 pri -
vind venitul minim garantat, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.

Menþionãm faptul cã o persoanã
beneficiazã de ajutor - produse alimen -
tare - o singurã datã în cadrul planului ºi
pentru o singurã categorie de persoane
defavorizate cãreia îi aparþine la data dis-
tribuirii ajutoarelor, chiar dacã se re -
gãseºte la acea datã în mai multe dintre
categoriile mai sus menþionate.

PRIMÃRIA A STABILIT PUNCTELE DE DISTRIBUÞIE PENTRU AJUTOARE ALIMENTARE

COMPARAÞIE 
CU ALTE MARI ORAªE 
l Timiºoara: 252 lei/gcal 

(de la 162 lei)
l Iaºi: 185 lei/gcal 

(de la 175 lei)
l Craiova: 194,08 lei/gcal 

(de la 186,26 lei)
l Târgu Mureº: 201,61 

(de la 193,48 lei).
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Primãria municipiului Cluj-Na -
poca a câºtigat o finanþare de circa 6,5
milioane de lei într-un proiect euro-
pean (Programul Operaþional Sec to -
rial, Axa Prioritarã 3 – Tehnologia In -
formaþiei ºi Comunicaþiilor pentru

sectoarele privat ºi public, domeniul
major de intervenþie „Dezvoltarea ºi
creºterea eficienþei serviciilor publice
electronice”) al cãrui scop este facili -
tarea accesului cetãþenilor la serviciile
publice oferite de cãtre Primãrie prin

intermediul unui portal pus la dispo -
ziþia acestora. 

Valoarea totalã a proiectului este de
6.678.570,36 (aprox. 1,6 milioane eu -
ro), din care contribuþia Primãriei este
1.178.571,24 de lei, iar partea neram-
bursabilã este de 5.499.999,12 de lei. 

În cadrul acestui proiect vom rea -
liza un sistem informatic integrat de
tip e-administraþie care sã asigure o
legãturã directã între diverse departa-
mente din cadrul Primãriei, implicate
în rezolvarea cererilor ºi cetãþenii care
solicitã diverse lucruri. În acest fel, se
va realiza o infrastructurã modernã
care sã poatã face faþã cerinþelor actuale
ºi viitoare ale Primãriei unui oraº în
continuã dezvoltare ºi expansiune. 

De asemenea, aceastã platformã va
oferi posibilitatea constituirii arhivei
electronice a Primãriei.

În plus, se vor putea face cu uºu -
rinþã rapoarte asupra tipului de recla-
maþii depuse ºi asupra zonelor cu pro -
bleme. 

Consiliul Local a adoptat o hotãrâre privind modificarea ºi
completarea Regulamentului pieþelor administrate de munici-
palitate. Cele mai importante dintre modificãri se referã la
preþurile în pieþele clujene, prin introducerea unor mãsuri pen-
tru a proteja interesul public, nevoile comunitãþii, preþurile de
vânzare din pieþe nu pot  depãºi dublul preþurilor de la SC
Centrul Agro Transilvania SA Cluj – piaþa unde produsele de
vând la preþ de en-gros.

Cum funcþioneazã sistemul
Preþurile de la Piaþa de gros sunt comunicate zilnic de cãtre

Centrul Agro Transilvania. Aceste preþuri sunt considerate mi -
nime, sunt afiºate zilnic pe panoul cu preþuri de referinþã, iar
comercianþii din piaþã nu au voie sã vândã la preþ mai mare decât
dublul acestor preþuri de referinþã. 

Marcarea obligatorie a originii produselor  
Mai mult, în toate pieþele administrate de Primãrie comer-

cianþii vor avea obligaþia de a marca produsele dupã originea lor.
Astfel vor exista douã feluri de cartonaºe pe care va fi marcat
“Produs românesc” respectiv “Produs din import”. (foto) În
acest fel ne asigurãm cã cetãþenii care cumpãrã din aceste pieþe
cunosc originea legumelor ºi fructelor pe care le achiziþioneazã
ºi nu mai cumpãrã “roºii olteneºti” care au intrat prin Vama
Borº, sau “cãpºune de Satu Mare” care au avize de expediere din
Turcia. Nesemnalizarea corectã a produselor în funcþie de origi -
nea lor se sancþioneazã de cãtre administraþia pieþelor cu puncte
de penalizare ºi amendã de 500 de lei.

TRECERI DE PIETONI
l la intersecþia strãzilor Bucegi – Mehedinþi;
l pe Calea Turzii nr. 211 - 213, adiacent reprezentanþei Dacia Service. Înfi-

inþarea trecerii a fost realizatã în colaborare cu  Compania Naþionalã de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din România ºi Inspectoratul de Poliþie a Judeþului Cluj;

l pe str. L. Pasteur la intersecþie cu str. Iuliu Moldovan;
l pe str. Albac la intersecþie cu str. Septimiu Albini.

SENSURI UNICE DE CIRCULAÞIE PE URMÃTOARELE STRÃZI 
l str. Muncitorilor -  tronsonul cuprins între strãzile Secerãtorilor ºi Hâr -

leþului, sensul de circulaþie fiind înspre strada Hârleþului; 
l aleea cuprinsã între B-dul Nicolae Titulescu ºi strada Dostoievski, adiacen-

tã imobilelor Nicolae Titulescu numerele 8 ºi 10, sensul de circulaþie fiind înspre
strada Dostoievski; 

l aleea cuprinsã între B-dul Nicolae Titulescu ºi strada Muncitorilor, adia-
centã imobilelor Nicolae Titulescu numerele 12 ºi 14, sensul de circulaþie fiind
înspre B-dul Nicolae Titulescu; 

l pe strada Crizantemelor, sensul fiind dinspre strada Diaconul Coresi înspre
strada Liviu Rebreanu. 

Modificãri survenite la circulaþia
din municipiul Cluj-Napoca

Preþurile ºi provenienþa produselor, 
sub control, în pieþele Primãriei

Primãria municipiului Cluj-Na -
poca implementeazã un sistem elec-
tronic de gestiune a parcãrilor din
zona centralã.  Astfel, poliþiºtii comu-
nitari care fac verificãrile parcãrilor
din zona centralã vor avea în dotare
un PDA (telefon mobil mai sofisticat)
ºi o imprimantã mobilã cu ajutorul
cãrora vor fotografia maºina parcatã
ilegal. 

Aceastã imagine se va transmite în
serverul din primãrie (prin internet
mobil). Sistemul are capacitatea sã veri -
fice dupã numãrul maºinii dacã aceasta
apare în evidenþele Primãriei cu a -
menzi neachitate. În situaþia în care
mai are amenzi neachitate, la a treia
amendã se va ridica maºina. Procesul-
verbal de constatare a contravenþiei se
listeazã pe imprimanta mobilã ºi se
afiºeazã pe parbrizul ma ºinii. 

Sistemul va înregistra automat a -
menda în baza de date, care va lista
exemplarul care rãmâne la Poliþia Co -
munitarã. 

În total, au fost achiziþionate 9
staþii în sistemul de gestiune a par-
cãrilor. Durata medie pentru efectu-
area unei proceduri este de 1,5 mi -
nute, în funcþie de viteza internetu-
lui. Estimãm realizarea unui numãr
dublu de amenzi raportat la cele apli-
cate prin sistemul clasic. Practic 9
dintre poliþiºtii comunitari vor dis-
pune de acest sistem. 

Zona centralã are 3.133 de locuri
de parcare. Numãrul mediu al amen-
zilor aplicate pe zi era de 300. Va -
loarea amenzilor pentru parcãri
neregulamentare pe domeniul public
este stabilitã prin HCL-uri între 200
ºi 400 de lei. 

Sistem electronic 
de aplicare a amenzilor 
pentru parcarea ilegalã

Primãria Cluj-Napoca a implemen-
tat douã noi reglementãri ale circu-
laþiei rutiere în oraº.
La trecerea de pietoni de la inter-
secþia dintre Calea Dorobanþilor cu
Aleea Bibliotecii a fost amplasat un
semafor care funcþioneazã prin
apãsarea butonului de cãtre cetãþeni,
atunci când aceºtia doresc sã tra-
verseze.

De asemenea, în zona „7 strãzi”,
intersecþia a fost transformatã într-un
sens giratoriu, asftel încât conducã-
torii auto care pãtrund în aceasta vor
ceda prioritatea de trecere
vehiculelor care vin din partea
stângã.

Sens giratoriu 
în zona “7 strãzi”

www.primariaclujnapoca.ro

6,5 milioane de lei 
câºtigate pe un proiect european 
privind creºterea transparenþei instituþionale 
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S-A SEMNAT CONTRACTUL DE SALUBRIZARE MENAJERÃ

Menþionãm cã semnarea contrac-
tului de concesiune era stabilitã iniþial
pentru data de 15 iulie 2009, dar din
cauza contestaþiilor depuse, a proce-
selor din instanþã, acest termen s-a
decalat cu peste un an.

Baza legalã care a permis semnarea
contractului chiar dacã pe rol mai
existã contestaþii la procedurã este sta-
bilitã în urma modificãrilor aduse de
cãtre OUG 76/2010 la OUG 34/2006,
prin care se permite încheierea de
contracte dupã soluþionarea contes-
taþiilor de cãtre CNSC, fapt comuni-
cat oficial ºi printr-o adresã, nr. 157985/
19.07.2010.

În urma licitaþiei care a avut loc
anul trecut în iunie 2009 au fost
desemnate câºtigãtoare firmele SC
ROSAL GRUP SRL pe sectorul 1 ºi
COMPANIA DE SALUBRITATE
BRANTNER VERES SA pe sectorul
2.

Astfel, în 3 luni de la semnarea
contractelor, cele douã companii
tebuie sã aibã funcþionalã infrastruc-
tura ºi dotãrile prevãzute în con-
tract, iar în 5 luni de la data sem-
nãrii clujenii vor plãti pe baza
noilor tari fe serviciile de salubrizare
menajerã.

Noutãþile se referã la obligativi-
tatea de a face precolectare de cãtre
cetãþeni, pe fracþie umedã (deºeuri
menajere) ºi uscatã (sticlã, plastic, hâr-
tie, metal).

Colectarea ºi transportul deºeu -
rilor municipale - sortate vor fi fac-
turate la preþul de 5 lei/lunã la persoane
fizice, ºi de 15 lei/mc/lunã de cãtre
agenþii economici/instituþiile publice.

Pentru colectarea, transportul, de -
pozitarea ºi valorificarea deºeurilor vo -
luminoase de mobilier preþurile vor fi
de 7 lei/mc la persoane fizice ºi 15
lei/mc/lunã la agenþii economici/ insti-
tuþiile publice, iar la deºeurile rezultate
din activitãþi de construcþii ºi demolãri
persoanele fizice vor plãti 17 lei/mc, iar
agenþii economici/instituþiile publice -
25 lei/mc.

Colectarea cadavrelor animalelor ºi
predarea acestora unitãþilor de ecarisaj

de pe domeniul public ºi din gos po -
dãriile populaþiei va costa 0,1 lei/kg.
Colectarea deºeurilor de echipamente
electrice, electronice (DEEE) se va
efectua gratuit.

Totodatã, Rosal va plãti anual o
redevenþã de 100.000 de euro primãriei
ºi se obligã sã investeascã în fiecare 
an 100.000 de euro în programe de in -
formare, conºtientizare ºi motivare a
popu laþiei pentru colectarea selectivã a
deºeurilor.

Brantner Vereº va achita o rede-
venþã anualã de 51.000 de euro anual ºi
va investi câte 100.000 de euro în
primii 3 ani ºi câte 10.000 de euro în
urmãtorii 5 din contract.

Alte obligaþii ºi termene 
de rea lizare
În termen de 1 an de la data intrãrii

în vigoare a contractului de concesiune
- amenajarea tuturor punctelor de
colectare care nu sunt amenajate la
data concesionãrii - amenajarea plat-
formelor, împrejmuirea, acoperirea ºi
închiderea acestora cu sistem de blo-
care pentru a se evita împrãºtierea
deºeurilor ºi accesul persoanelor neau-
torizate.

În termen de 3 ani de la data in -
trãrii în vigoare a contractului de con-
cesiune modernizarea tuturor punc -
telor gospodãreºti existente care nece-
sitã acest gen de lucrãri, respectiv
punctele de precolectare existente din
fibrã de sticlã, construcþii cãrãmidã,
beton, modulare din tablã, dotarea
tuturor persoanelor fizice (gospodãrii
individuale, locuinþe colective ºi asoci-
aþii de proprietari/locatari) ºi juridice
(instituþii publice ºi agenþi economici)
de pe teritoriul municipiului Cluj-
Napoca cu europubele standardizate.

Toate dotãrile necesare pentru
implementarea colectãrii selective a
deºeurilor la sursã pe douã fracþii,
umedã ºi uscatã: pubele inscripþionate
cu denumirea materialului pentru care
sunt destinate, marcate în culori
diferite, conform prevederilor legale
privind stabilirea modalitãþilor de
identificare a containerelor pentru

diferite tipuri de materiale în scopul
aplicãrii colectãrii selective, transport
conform normelor în vigoare, mijloace
de transport adecvate

La data semnãrii contractului de
concesiune sã se doteze toate mijloa -
cele de transport al deºeurilor ºi a altor
utilaje folosite la salubrizarea menajerã
cu sistem GPS de monitorizare prin
satelit care sã poatã fi supravegheat ºi
monitorizat de la primãrie, asigurat din
resursele operatorului concesionar.

În primii 3 ani ai contractului de
concesiune sã se realizeze programe
anuale de informare, conºtientizare ºi
motivare a publicului în procesul de
gestionare a deºeurilor, în valoare de
minim 10.000 Euro /an fãrã TVA prin:

l organizarea ºi susþinerea de cam-
panii de informare ºi conºtientizare a
publicului, inclusiv în ºcoli privind
prevenirea generãrii deºeurilor ºi co -
lec tarea selectivã a deºeurilor munici-
pale generate;

l realizarea de campanii de infor-
mare a publicului cu ajutorul media
(radio, televiziune, presa scrisã localã)
privind colectarea fluxurilor speciale:
deºeuri electrice ºi electronice, deºeuri
periculoase din deºeurile municipale,
deºeuri voluminoase, vehicule scoase
din uz, deºeuri de ambalaje - cel puþin
patru campanii pe an;

l realizarea de ghiduri practice
privind colectarea selectivã a deºeurilor
menajere, compostarea individualã a
deºeurilor biodegradabile, deºeuri
electrice ºi electronice, deºeuri pericu-
loase din deºeuri menajere, deºeuri
voluminoase.

l modernizarea parcului de ma -
ºini ºi utilaje specifice în vederea
prestãrii serviciului la nivelul indicilor
de performanþã stabiliþi prin contractul
de delegare a gestiunii.

l operatorul va fi obligat sã efec -
tueze pe cheltuiala proprie între -
þinerea, reparaþiile curente ºi acciden-
tale, precum ºi cele capitale ce se im -
pun la bunurile din patrimoniul public
utilizate pentru îndeplinirea serviciu-
lui.

Deschiderea ofertelor pentru lici-
taþia deschisã privind concesiunea ser-
viciului de salubrizare menajerã din
municipiul Cluj-Napoca a avut loc în
data de 04 iunie 2009.

Au depus oferte urmãtorii opera-
tori economici:

sector 1 
1. Compania de salubritate Brant -

ner Veres SA

2. SC ASA Servicii Ecologice SA
3. SC ROSAL GRUP SRL
4. SUMA Portugalia
sector 2 
1. Compania de salubritate Brant -

ner Veres SA
2. SC ASA Servicii Ecologice SA
3. SC ECO PRISAL asociere RO -

SAL ECOLOGIC &RECYCLING
SYSTEMS SRL

4. SUMA Portugalia
Numãrul mediu anual de locuitori

din aria de operare este: 
l sector 1- conform cap.I, art. 6,

care cuprinde 163.326 locuitori înregis-
traþi, inclusiv flotanþii, din care 47.243
cu gospodãrii individuale ºi 116.043 în
asociaþii de locatari/pro prietari. 

l sector 2- conform cap.I, art. 6,
care cuprinde 152.114 locuitori în -
regis traþi, inclusiv flotanþii, din care
61.579 cu gospodarii individuale ºi

90.535 în asociaþii de locatari/pro prie -
tari. 

Precolectarea se va realiza selectiv,
pe tipuri de deºeuri municipale în: 

l pungi/saci de plastic de culori
diferite, aferente fiecãrui tip de deºeu
sau de amestec de deºeuri, puse la dis-
poziþie gratuit de operatorul de salu-
brizare sau a cãror valoare va fi cuprin-
sã în tariful de salubrizare. 

l recipiente standardizate închise
(pubele cu capacitatea de 60 l, 120 l,
240 l ºi/sau containere cu capacitatea
de 1,1 mc, 4 mc), dotate cu indicatoare
privind tipul de material ce urmeazã a
fi depozitat temporar. 

La gospodãriile individuale pre-
colectarea se va face în recipiente, pungi/
saci sau alte mijloace care prezintã un
grad de siguranþã ridicat din punct de
vedere sanitar ºi al protecþiei mediului. 

Primãria municipiului Cluj-Napoca a semnat contractele 
de atribuire a contractelor de concesiune a serviciilor de salubrizare
menajerã. Contractul va intra în vigoare în termen de maxim 3 luni de la
semnarea acestuia, datã pânã la care firmele desemnate câºtigãtoare,
Rosal SRL ºi Brantner Servicii Ecologice SA vor avea dotãrile tehnice
declarate în propunerea tehnicã (utilaje, pubele etc.).

l Preþul de 5 lei/lunã la persoane fizice, ºi de 15 lei/mc/lunã pen-
tru agenþii economici/instituþiile publice. 

l Colectare gratuitã pentru deºeurile de echipamente electrice
(DEEE)

l 151.000 de euro la bugetul local — din redevenþele anuale plãtite
de firmele de salubritate

l Campanii de informare privind importanþa selectãrii deºeurilor
menajere

l Amenajarea tuturor punctelor de colectare
l Modernizarea tuturor punctelor gospodãreºti existente
l Reînnoirea parcului auto al companiilor de salubritate cu maºini

nepoluante, dotate cu GPS 
l Achiziþia de utilaje de salubrizare speciale pentru accese înguste

pe aleile dintre blocuri 

Avantaje pentru clujeni 



Ca urmare a situaþiei conform
cãreia în þarã au apãrut cazuri de
infectare cu virusul West Nile, un
virus transmis în principal de þânþari,
Primãria municipiului Cluj-Napoca a
programat pentru perioada 2-18
septembrie 2010 (între orele 22.00 -
04.30) efectuarea de tratamente de
dezinsecþie pe întreagã suprafaþã a
domeniului public al municipiului
Cluj-Napoca. 

Tratamentele vor fi efectuate, con-
form recomandãrilor Institutului
Can tacuzino cu aparaturã de mare
putere instalatã pe autovehicule care
ac þioneazã atât pe suprafaþa strãzilor
pe care se deplaseazã cât ºi în spaþiile
de pe ambele pãrþi ale strãzilor respec-
tive (cãtre blocuri, alei, case, curþi ºi
grãdini pentru combaterea adulþilor),
precum ºi aparaturã purtatã de opera-
tori în zonele de pe domeniul public
favorabile dezvoltãrii larvelor de þân -
þari. 

Substanþele folosite,  K-othrine -
in secticid folosit pentru combaterea
adulþilor ºi Biolarkim 14 - insecticid
pentru combaterea larvelor, sunt
avizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi sunt
concepute în mod deosebit pentru
combaterea þânþarilor, inclusiv a spe -

ciilor ce transportã ºi transmit virusul
West Nile. 

Suplimentar, în aceeaºi perioadã se
va acþiona, în douã etape pe întreaga
suprafaþã verde ce aparþine domeniului
public al municipiului Cluj-Napoca
cu aparaturã purtatã de operatori, uti-
lizând produse insecticide ce combat
atât cãpuºele cât ºi þânþarii.

Pentru eficienþã, activitatea de
dezinsecþie trebuie tratatã în mod uni-
tar atât pe domeniul public cât ºi pri-
vat la nivelul localitãþii, motiv pentru
care facem un apel cãtre cetãþeni, aso-
ciaþiile de locatari/proprietari, agenþii
economici ºi instituþiile de pe raza
mu ni cipiului Cluj-Napoca sã efec -
tueze dezinsecþia pe proprietãþi, clã -
diri, subsolul blocurilor, odatã cu acþi-
unea municipalitãþii pe domeniul pu -
blic. 

Activitatea de dezinsecþie este rea -
lizatã de firma SC CORAL IMPEX
SRL, conform contractului de conce-
sionare a serviciului public de derati-
zare, dezinsecþie ºi dezinfecþie în
municipiul Cluj-Napoca. În cazul în
care condiþiile meteorologice vor
împiedica desfãºurarea acestei acþiuni,
perioada de efectuare a dezinsecþiei va
fi prelungitã. 

Primãria municipiului Cluj-Na -
poca anunþã dotarea parcului auto al
Regiei de Transport Urban Cluj-Na -
poca cu 15 noi autobuze articulate,
marca Renault. 

Prin aceastã investiþie se continuã
eforturile municipalitãþii de a reînnoi
parcul auto pentru transportul în
comun, în vederea creºterii confortu-
lui cãlãtorilor ºi a optimizãrii cos-
turilor. 

Autobuzele au 8 ani vechime ºi
provin din sistemul de transport ur -
ban din Paris.

Dotãri:
l Oferã un numãr total de 156 de

locuri pe fiecare autobuz (42 de locuri

pe scaune), ºi au o lungime de 18
metri. 

l Putere motor: 252 cai putere
l Echipate cu motoare EURO 3,

cu filtre de particule Eminox pentru
reducerea poluãrii (producþie en -
glezã)

l Prevãzute cu 6 ventilatoare de
aer pentru perioada sezonului cald

l Pentru sezonul rece - 6 aero -
terme pentru încãlzire

l Cutie de viteze automatã
l Bordul este echipat cu compu -

ter pentru gestionarea cu calculatorul
a funcþionãrii motorului, a suspensiei

l Cabina este prevãzutã cu scaun
ergonomic, autoreglabil, volanul
este, de asemenea, reglabil, are un

bord de ultimã generaþie cu echipa-
mente care permit conducerea uºoa -
rã a autovehicului ºi evitarea apariþiei
oboselii premature a conducãtorului
auto.

l Printre dotãrile acestor noi
autobuze se numãrã rampa electricã
pentru accesul persoanelor cu handi-
cap (amplasate la uºile de acces de
mijloc). 

Preþul unui autobuz a fost de
25.000 de euro, deci, în total investiþia
se ridicã la 375.000 de euro. 

Autobuzele nou-achiziþionate se
adaugã celor 12 aduse anul trecut. În
anul urmãtor se va continua achiziþia
de autobuze.
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Cursuri pentru atestarea 
administratorilor de imobile 

Primãria municipiului Cluj-Na -
po ca organizeazã cursuri pentru ce -
tãþeni în vederea obþinerii certificatului
de atestare a calitãþii de administrator

de imobile, în conformitate cu HCL
nr. 283/2010.

Certificatul de atestare a calitãþii de
administrator de imobile eliberat de

municipalitate poate fi obþinut  numai
de cãtre persoanele care au absolvit
cursul organizat de primãrie.

Nu pot fi atestaþi cei care au sufe rit
o condamnare prin hotãrâre judecã-
toreascã rãmasã definitivã, pentru sã -
vârºirea cu intenþie a unei infracþiuni,
persoanele care nu au domiciliul stabil
pe raza municipiului Cluj-Napoca ºi
cele care nu deþin cel puþin diplomã de
bacalaureat. 

Cei care doresc sã se înscrie la cursul
de specializare, în vederea obþinerii
Certificatului de atestare a calitãþii de
administrator de imobile, vor comple-
ta o cerere tip care se gãseºte la Centrul
de Informare pentru Cetãþeni, pe care
o vor depune împreunã cu urmã-
toarele documente:

l curriculum vitae
l adeverinþã medicalã eliberatã de

medicul de familie 
l actele de stare civilã (certificat de

naºtere ºi cãsãtorie, acolo unde este
cazul)

l actele de studii (cel puþin diplo -
mã de bacalaureat)

l certificatul/ diploma de absolvire
a cursului de specializare

l certificatul de cazier judiciar – în
original

l chitanþa taxei pentru înscrierea
la cursul de specializare în cuantum de
250 lei, în baza dispoziþiei de platã de la
Serviciul Relaþii cu consiliul ºi admi -
nistraþie localã, cam. 95 et. II, iar plata
fãcându-se la casieria instituþiei, din
str. Moþilor nr. 7.

Cetãþenii care doresc sã obþinã un
astfel de atestat de perfecþionare au
obligaþia de a se prezenta la cursuri.
Acestea sunt organizate de cãtre
Serviciul Relaþii cu consiliul ºi admi -
nistraþie localã din cadrul Primãriei, iar
costul unui curs este de 250 lei, sub
preþul practicat de alte instituþii.

Primãria municipiului Cluj-Napoca reaminteºte  asociaþiilor de locatari/pro-
prietari faptul cã  în conformitate cu prevederile HCL 191/2009 se interzice
depozitarea deºeurilor de volum nemenajere (deºeuri lemnoase, moloz, bucãþi
de mobilier vechi, dulapuri, canapele, deºeuri din plastic, deºeuri vegetale, etc)
la punctele gospodãreºti, spaþii verzi, trotuare, alei, parcãri, zona garajelor, etc.
Transportul deºeurilor de volum nemenajere se efectueazã de cãtre operatorul
dumneavoastrã de salubritate contra cost. Pentru evacuarea de îndatã a
deºeurilor de volum asociaþiile de locatari/proprietari sunt rugate sã apeleze
telefonic operatorul  de salubritate la care sunt arondate. Nerespectarea preve -
derilor HCL 191/2009 se sancþioneazã cu amenzi cuprinse  între 1500-2500 lei.

Depozitarea deºeurilor de volum

Cinci etape de dezinsecþie 
a domeniului public 

15 noi autobuze în parcul auto al RATUC

Nou punct de lucru
al Companiei 
de Apã SOMEª 

Compania de Apã SOMEª S.A.
a inaugurat un nou punct de lucru
în Cluj-Napoca, pe strada Horea
nr. 3, în clãdirea în care se aflã
sediul Camerei de Comerþ ºi
Industrie Cluj (“Astoria”). Accesul
se face prin intrarea din partea la -
teralã dreaptã a clãdirii (str. E.
Racovita). 

În cadrul noului punct de lucru
vor exista douã ghiºee de înca -
sare a facturilor cu program Luni-
Vineri între orele 08,00 - 18,00 ºi
un punct de Registraturã-Relaþii
Clienþi cu program Luni-Joi între
orele 07,30 - 16,00 ºi Vineri între
orele 07,30 - 13,30. 

Documentaþiile pentru diverse
avize emise de CASSA se pot
depune în continuare doar la se -
diul central din Bd. 21 Decembrie
1989 nr.79. 

Parcul auto al RATUC 
s-a mãrit în 2009 cu 12 autobuze
ºi în 2010 cu alte 15 autobuze



FocusJurnalul municipal
Cluj-Na poca

Numãrul 52 l Iulie-August-Septembrie l 2010 
Pagina  7

www.primariaclujnapoca.ro 

Târgul rechizitelor

În prag de an ºcolar, Primãria mu ni -
cipiului Cluj-Napoca a venit în spriji nul
pãrinþilor, dar ºi a elevilor, prin organi-
zarea unui târg de vânzare de rechizite
ºi articole necesare cu ocazia începerii
anului ºcolar 2010-2011.

Festivalul Rechizitelor a avut loc în
perioada 6-12 septembrie în Piaþa Uni -

rii. Acest târg organizat în premierã la
Cluj-Napoca a fost o reuºitã, drept ur -
mare va fi organizat ºi în anii urmãtori.

Aºa dupã cum ºtiþi, în data de 14
iulie 2010, ghiºeele de relaþii cu publi -
cul din cadrul Centrului de Informare
pentru Cetãþeni, din str, Moþilor nr 7
au fost dotate cu “controlori de
opinie”. 

În prima lunã de funcþionare au tre -
cut pragul Centrului de Informare pen-
tru Cetãþeni 21.772 cetãþeni. Dintre
aceºtia numai 5.989 ºi-au exprimat
opinia cu privire la serviciile de care au
beneficiat din partea angajaþilor
primãriei. 4.858 dintre voturi au fost
pentru “foarte bine”, 1.127 pentru “bine”
ºi 4 pentru “nesatisfãcãtor”. Din tre aces-
tea, 3 au fost pentru ghiºeul de relaþii cu
publicul pentru urbanism ºi s-au referit
la nemulþumiri legate de rãspunsul ofe rit
la solicitãri, nu la felul în care s-au purtat
angajatele primãriei cu ei. 

Cel mai apreciat funcþionar de cã tre
cetãþeni, care va primi titlul de ”angaja -
tul lunii” a întrunit un numãr de 720 de
“foarte bine”, 8 “bine” ºi nici un “nesa -
tisfãcãtor”. Este vorba despre inspec-
torul Diana Arieºean, care asi gurã relaþii
cu publicul pe ghiºeul ur banism. 

Timpii medii de procesare/per-
soanã, care se situeazã între o minimã
de 2:45 min ºi 12:57 min.

În perioada 15 august-14 septem-
brie, au trecut pragul Centrului de
Informare pentru Cetãþeni 23.287 cet -

ãþeni. Dintre aceºtia, 4.539 ºi-au expri-
mat opinia cu privire la serviciile de care
au beneficiat din partea angajaþilor
primãriei. 4.541 dintre voturi au fost
pentru “foarte bine”, 3 pentru “bi ne” ºi
1 pentru “nesatisfãcãtor” (la ur ba nism). 

Cel mai apreciat funcþionar de
cãtre cetãþeni, care va primi titlul de
”angajatul lunii” a întrunit un numãr
de 779 de “foarte bine”, 1 “bine” ºi nici

un “nesatisfãcãtor”. Este vorba despre
inspectorul Anca Motrici, care asigurã
relaþiile cu publicul la ghiºeul avizare
eliberare documente (autorizaþie de
liberã trecere, taximetrie, comerþ stra -
dal, avize de funcþionare, refaþa di zare
imobile etc). 

Timpul mediu de rezolvare a do -
cumentelor în CIC a scãzut, fiind între
2 ºi 9 minute.

Ce sunt controlorii de opinie?
Sistemul este format dintr-un dis-

pozitiv electronic care este montat pe
biroul fiecãrui angajat de la CIC.
Conþine o fotografie, numele complet
al angajatului respectiv, precum ºi 3
butoare marcate cu “nesatisfãcãtor”,
“bine”, “foarte bine”. 

Dispozitivul este electronic ºi trans -
mite datele unei staþii centrale care
înregistreazã ora, staþia ºi mesajul
transmis. În acest fel, fiecare cetãþean
care intrã în legãturã cu funcþionarii de
la CIC poate, la finalul întrevederii sã
dea o “notã”, sã aprecieze în aceastã
marjã calitatea serviciului de care a
beneficiat. 

Câte persoane 
lucreazã la CIC?

Sunt 25 de ghiºee, la parter fiind
10 – unde se înregistreazã corespon-
denþa, se fac înscrieri în audienþã, se
depun cereri ºi se elibereazã docu-
mentaþiile de urbanism, ºi preiau ºi
se ridicã diverse avize ºi autorizaþiile
emise de primãrie (autorizaþii de
liberã trecere, acord de funcþionare,
comerþ stradal, taximetrie). La etaj se
gãsesc ghiºeele Serviciului public
Par cãri, Poliþia Co munitarã ºi Ca -
mera agricolã, tot aici sunt ºi casie -
riile. 

Ce servicii 
furnizeazã CIC?

Centrul de informare pentru Cetã -
þeni este, practic, Biroul de relaþii cu
publicul, interfaþa Primãriei. Oferã
informaþii generale cu privire la orice
informaþii publice. În cadrul Centrului
de Informare pentru Cetãþeni se regã -
sesc ºi casieriile Primãriei, unde se
achi  tã taxele aferente serviciilor pres -
tate de instituþie, mai puþin taxele ºi
impozi tele locale. 

Primarul Sorin Apostu a premiat trei
doamne care au împlinit vârsta de 100 de ani.
Este vorba despre Babinczky Rozsi ka (nãscutã la
data de 14.07.1909), Ajtay Roza (nãscutã la data
de 14.07.1910) ºi Daniello Elena (nãscutã la
data de 18.06. 1910).

Primarul Sorin Apostu le-a felicitat pe cele
trei doamne ºi le-a înmânat câte un buchet de
flori, coºuri cu fructe, diplome ºi câte un pre-
miu în valoare de 2.000 de lei.

Premiile au fost acordate în conformitate
cu HCL nr. 31/16.02.2010.

PREMIERE LA 100 DE ANI 

Cetãþenii Clujului dau note pentru serviciile Primãriei

EXPRIMÃ-ÞI OPINIA 
CU PRIVIRE LA SERVICIILE
PE CARE LE-AI PRIMIT 
ÎN CADRUL CIC
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PARKING MINERVA
Primãria municipiului Cluj-Na po -

ca anunþã finalizarea lucrãrilor de con-
struire a primului parking de cartier
din municipiu, parking Miner va. 

Investiþia are un regim de înãlþime
de S1+S2+P+6E+Terasã, este am pla -
satã în cartierul Mãnãºtur pe str. Pri -
mãverii fn. ºi s-a ridicat la 16.190.000 de
lei, alocaþi de la bugetul local.

Începând din data de 19 august
2010 cetãþenii care au primit loc în
acest parking, prin tragere la sorþi sau
alocare ulterioarã în funcþie de vechi -
mea cererii, pot sã se parcheze pe locul
alocat. Abonamentele s-au întoc mit cu
data de 1 septembrie 2010. 

Taxa anualã plãtitã de persoanele
fizice pentru un loc în acest parking
este, conform HCL 238/2010 de 110
lei pe an, iar pentru persoanele juridice
de 840 de lei pe an. 

Detalii investiþie parking: 
l Executantul lucrãrii: S.C. CON-

A S.R.L.Sibiu;

lProiectantul lucrãrii: S.C. EU RO -
PROIECT 2006 S.R.L Ocna Mureº;

l Diriginþi de santier: SC PANTY
CONSTRUCT SRL + PFA POP
LIVIU;

lValoare execuþie lucrare: 16.190.000
lei fãrã T.V.A., (cu o economie de circa
un milion de lei);

l Finanþare: buget local;
l Dotãri: camere video, moni-

toare, dispozitive de înregistrare video,
instalaþii semnalizare incendiu, insta-
laþii de iluminat interior ºi exterior,
hidranþi, spaþiu la parter pentru Poliþia
comunitarã;

l Spaþiu verde reamenajat 2900 mp
(arbuºti 50 buc, arbori 30 buc, gard
viu);

l Loc de joacã pentru copii
l Refacere zonã de agrement, fân-

tânã artezianã, etc.

Primãria municipiului Cluj-Na -
poca anunþã cã începând cu data de 18
august 2010 pe str. Primãverii ºi în zo -
na parking-ului circulaþia se va desfã -
ºura dupã cum urmeazã:

l se interzice virajul la stânga spre
str. Primãverii, la coborârea dinspre str.
Parâng, astfel va fi obligatoriu mersul
înainte dinspre str. Parâng spre staþia
Minerva;

l este interzis în continuare virajul
la stânga de pe str. Primãverii spre
intrarea în parking;

l pe str. Primãverii, la intersecþia
cu str. Parâng, se va utiliza banda desti-
natã virajului la stânga (marcatã cu
sãgeatã pe carosabil) va fi utilizatã pen-
tru virajul la stânga pentru deplasarea

spre str. Parâng, pentru întoarcerea ºi
intrarea în parking;

l ieºirea din parking se va efectua
numai prin viraj de dreapta, în direcþia
nodului Omega.

l din data de 18 august 2010 se va
pune în funcþiune instalaþia de sema -
forizare de pe str. Primãverii din zona
parking-ului.

Primãria municipiului Cluj-Napoca
face pe aceastã cale un apel la locuitorii
din zonã sã respecte noile reglementãri
de circulaþie ºi mai ales sã nu parcheze
maºinile în zonele de acces la parking,
întrucât pentru fluidizarea circulaþiei în
zonã echipajele Poliþiei comunitare vor
acþiona pentru ridicarea autovehiculelor
staþionate neregulamentar.

REGULI NOI DE CIRCULAÞIE ÎN
ZONA PARKINGULUI MINERVA

Anexã la Hotãrârea nr. 238/ 2010
I.  CONDIÞII GENERALE

Art.1 Atribuirea locurilor de parcare în
parkingurile situate în cartierele municipiu-
lui Cluj-Napoca se face în baza Regu -
lamentului de închiriere a terenului  pentru
parcãri, garaje sau copertine aflate  pe dome-
niul public sau privat al  municipiului Cluj-
Napoca, aprobat prin Hotãrârea Consiliului
local nr. 25 /26.01.2010.

Art. 2 Prioritate în alocarea unui loc de
parcare vor avea persoanele fizice ºi juridice
care au deþinut parcãri cu abonament, par-
cãri, garaje sau copertine construite în baza
unei autorizaþii de construire pe amplasa-
mentul pe care s-a edificat parkingul, urmate
de persoanele fizice ºi/sau juridice în ordinea
ºi cu respectarea art. 1 din Hotãrârea
Consiliului local nr. 25/26.01.2010.

Art. 3 Prin dispoziþiile prezentului regu-
lament se alocã maxim douã locuri de par-
care pentru aceeaºi unitate locativã/ pentru
aceeaºi familie în condiþiile  prevãzute la art.1
din prezentul regulament. În cazul în care
vor rãmâne locuri vacante dupã alocare, aces-
tea vor fi atribuite solicitanþilor în baza unei
cereri scrise.

Art. 4 Abonamentele  vor fi emise pe
baza referatului aprobat de cãtre primar, care
cuprinde solicitanþii în ordinea numãrului
de înregistrare a cererilor pentru fiecare cri-
teriu prevãzut la art.1.

Art. 5 Pentru prelungirea anualã a abona-
mentelor este obligatorie  prezentarea în ori -

gi nal a cãrþii de identitate a abonatului,  a cer-
tificatului de înmatriculare al autoturismului
din care sã rezulte inspecþia tehnicã periodicã
valabilã ºi abonamentul de parcare eliberat în
anul anterior.

Art. 6 Cererile pentru obþinerea unui loc
de parcare se depun anual.

Art. 7 Locurile de parcare pentru persoa -
nele cu dizabilitãþi vor fi atribuite în baza
unei cereri ºi a actelor din care sã rezulte
încadrarea în gradul de handicap

Art. 8 Este interzisã subînchirierea sau
folosirea  locurilor de parcare de cãtre alte
persoane. Accesul în parking se face pe baza
abonamentului de parcare ºi a vignetei
ataºate, care va fi lipitã în colþul din dreapta
sus al parbrizului astfel încât sã fie vizibilã
din exterior. Nerespectarea acestei prevederi
conduce la retragerea unilateralã a abona-
mentului  pe  perioada derulãrii acestuia, cu
restituirea sumelor plãtite în avans, urmând
ca locul de parcare devenit vacant sã fie
realocat în condiþiile prezentului regula-
ment.

II. TARIFE

Art. 9 Tarifele pentru utilizarea locurilor
de parcare din parkingurile situate în

cartierele municipiului Cluj-Napoca se
achitã anual pânã la data de 31 martie a anu-
lui în curs.

Art. 10 Tarifele pentru utilizarea locu rilor
de parcare din parkingurile situate  în car tiere
se  stabilesc anual  prin hotãrâri ale Consiliului
local al Municipiului  Cluj-Na poca.

Art. 11 Tarifele pentru ocuparea  unui loc
în parkingurile situate în  cartiere sunt urmã-
toarele: (vezi tabel) 

Art. 12 Abonamentele de parcare sunt va -
labile numai pentru autoturismele cu nu me -
rele de înmatriculare pentru care sunt elibe -
rate, acestea nefiind transmisibile. Ne res -
pectarea acestei prevederi conduce la retra -
gerea unilateralã a abonamentului  pe  perioa-
da derulãrii acestuia,  cu restituirea sumelor
plãtite în avans, urmând ca locul de parcare
devenit vacant sã fie realocat în condiþiile
prezentului regulament.

III . CIRCULAÞIA  AUTO 
ªI PIETONALÃ

Art. 13 În incinta parkingului se va circula
cu vitezã de 5 km/orã cu luminile de întâlnire
aprinse.

Art. 14 Este interzisã oprirea sau sta -
þionarea pe cãile de acces, cãile de rulare,

zonele de protecþie delimitate prin marcaj
corespunzãtor precum ºi pe rampele de urcare
/coborâre. Nerespectarea semnificaþiei indica-
toarelor rutiere ºi a regulilor impuse atrag dupã
sine aplicarea sancþiunilor contravenþionale în
vigoare.

Art. 15 Circulaþia pietonalã se va desfã ºura
în afara cãilor de rulare, a rampelor de ur -
care/coborâre ºi a zonelor de manevrã, ad -
ministratorul parkingului neasumându-ºi res -
ponsabilitatea în cazul producerii unor ac -
cidente rutiere din aceste motive.

IV. SANCÞIUNI 
ªI CONTRAVENÞII

Art. 16 Parcarea/staþionarea pe douã lo curi
de parcare fãrã a respecta marcajul de delim-
itare a locului de parcare, conduce la sancþio -
narea contravenþionalã a conducãtorului auto-
turismului ºi/sau la blocarea roþii autoturismu-
lui conform prevederilor legale.

Art. 17 Administratorul parkingului nu
rãspunde de securitatea autoturismelor, res -
pectiv a bunurilor aflate în acestea precum ºi
de eventualele avarii cauzate de modul de fec -
tuos în care s-a efectuat parcarea, sta þionarea
respectiv rularea în interiorul  parkingului pre-
cum ºi datoritã producerii unor calamitãþi na -
turale, acesta fiind exonerat de la plata de des -
pãgubiri.

Art. 18 Utilizarea toaletelor este permisã
între orele 08 00-16 00.

Art. 19 Salubritatea parkingului va fi asigu -
ratã de administratorul parkingului.

Regulamentul de exploatare a parkingurilor 
din cartierele Municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, 

edificate din fondurile municipalitãþii

ÎN ACEST MOMENT SE AFLÃ ÎN CONSTRUCÞIE PARKING FABRICII

ÎNAINTE DUPÃ
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CENTRUL CLUJULUI TRANSFORMAT ÎN EXPOZIÞIE DE ARTÃ CONTEMPORANÃ 
În acest an, Cluj-Napoca va fi locul

implementãrii unui proiect unic în
România. Alãturi de Fundaþia Alt Art, deja
un partener al primãriei într-o serie de
proiecte importante pentru comunitate,
Primãria lanseazã proiectul „Oraºul
Vizibil. Artã în spaþiul public” Practic,

pornind de la o obligaþie stabilitã prin
HCL 505/2009 la nivelul municipiului,
prin care proprietarii de spaþii comerciale
au obligaþia de a le întreþine pe perioada în
care sunt neocupate în aºa fel încât sã nu
arate pãrãsite ºi sã altereze aspectul general
al zonei în care sunt situate, am acceptat

propunerea celor de la fundaþia Alt Art de
a oferi o alternativã la soluþia iniþial reco-
mandatã, respectiv de a apela la imagini cu
Clujul vechi. În acest fel s-a nãscut acest
proiect, o ºansã de afirmare pentru artiºtii
contemporani, care vor putea sã îºi expunã
opera în spaþiul public, pe un suport ine -
dit, cel al unei vitrine de magazin. 

„Dat fiind amplasamentul, spaþiul
public, dorim sã fie mesaje necontrover-
sate, care sã nu incomodeze o anumitã
categorie de cetãþeni sau alta. Va fi un
experiment interesant. Artiºtii sunt invi-
taþi sã propunã lucrãri de artã care vor fi
expuse pe diferite spaþii de afiºaj public.
Locuitorilor oraºului li se oferã posibili-
tatea de a dezbate online temele ºi lucrã -
rile propuse de artiºti” a declarat pri-
marul Sorin Apostu . 

Tema concursului, pentru aceastã
ediþie pilot tema propusã este „Spune-þi
povestea”. 

În prima fazã se vor selecta 7 lucrãri
de artã. Se va lansa competiþia ºi prin
publicarea lucrãrilor artistice propuse în
cadrul concursului pe o platformã web
care permite comentarii ºi evaluare (ra -
ting) va exista o perioadã de consultare
publicã, în care oricine va putea sã
exprime un punct de vedere cu privire la
una, mai multe, sau toate aceste pro -
puneri. 

Proiectul se va desfãºura de la data
de 18 august – 15 noiembrie 2010. Sta -
bilirea criteriilor si selecþia lucrãrilor de
artã contemporanã este responsabilitatea
unui juriu, din care fac parte doi cura-
tori, un arhitect ºi 2 reprezentanþi numiþi
de administraþia localã. 

Pe site-ul www.altart.org/orasulvi -
zibil se pot vizualiza condiþiile de partici -
pare ºi suporturile publice puse la dispo -
ziþia artiºtilor în cadrul acestui proiect. 

Acestea sunt: 

lPiaþa Mihai Viteazul nr. 7 - Spaþiu
de expunere: Vitrinele clãdirii. 

lBd. Regele Ferdinand 2. Spaþiu de
expunere: vitrinele clãdirii. 

l Bd. Eroilor 16. Spaþiu de expu -
nere: vitrinele clãdirii. 

l Piaþa Unirii 6. Spaþiu de expu -
nere: vitrinele clãdirii. 

l Bd. Eroilor colþ cu Piaþa Avram
Ian cu (fosta cofetãrie Opera) - vitrinele
clãdirii. 

Formate posibile: afiº / mesh, bill-
board, instalaþie, alte tipuri de lucrare
care sã fie adecvate expunerii.

l Calea Moþilor: Spaþiu de expu ne -
re: Peretele LCD. Formate posibile:
mesaj text, alte tipuri de lucrare care sã
fie adecvate expunerii.

lPiaþa Mihai Viteazu. Spaþiu de ex -
punere: Panoul video. Formate posibile:
video, instalaþie, alte tipuri de lucra re
care sã fie adecvate expunerii.

Actul Constitutiv al Asociaþiei
Cluj-Napoca 2020 – Capitalã Cultu -
ralã Europeanã a fost semnat de 40 de
reprezentanþi ai instituþiilor de învã -
þãmânt ºi de culturã. Asociaþia este
deschisã pentru toþi cei care doresc sã
sprijine ideea de a face din municpiul
Cluj-Napoca o Capitalã Culturalã
Europeanã în 2020.

„Faptul cã suntem astãzi împreunã
denotã cât de mult era aºteptat un ast-
fel de eveniment. Este un prim pas
într-un drum extrem de lung ºi avem
nevoie de toþi cei care doresc sã adere
la aceastã idee. În statutul nostru nu
existã expresia de „membru fondator”,
tocmai pentru a sublinia deschiderea
noastrã”, a precizat primarul Sorin
Apostu la începutul evenimentului.

Cu aceastã ocazie a fost propusã
Structura Asociaþiei Cluj-Napoca 2020
- Capitalã Culturalã Europeanã. 

Asociaþia va avea 8 comisii sectori-
ale, formate din grupuri de specialiºti
pe urmãtoarele domenii de activitate:
Educaþie ºi Cercetare; Patrimoniu;
Arte vizuale, design, culturã digitalã;
Artele spectacolului (teatru, operã,
dans); Muzicã; Arte literare ºi publicis-
ticã; Arhitecturã ºi intervenþie în spa -
þiul public; Diversitate culturalã. De
asemenea, s-a propus înfiinþarea a 6
grupuri de lucru pe Planificare Stra -

tegicã, Comunicare, Secretariat, Relaþii
europene, Atragere resurse, Investiþii ºi
infrastructurã. 

Pânã la data de 10 septembrie 2010,
membrii asociaþiei au fost invitaþi sã
confirme participarea la una dintre co -
misii, urmând ca pânã în luna decem-
brie 2010 sã se realizeze o cartografiere
a sectoarelor, o analizã SWOT ºi sã se
contureze o viziune pentru perioada
2011-2020. 

Primul Consiliu Director al Aso -
ciaþiei este alcãtuit din: Apostu Sorin,
Badea Radu, Leanca Ioan, Munteanu

Radu, Poantã Irina, Puºcaº Vasile, Rotta
Rãzvan, Stamatian Florin, Szakats
Istvan, Tiºe Alin, Vitoc Ionel.

Statutul, forma ºi modul în care va
funcþiona noua asociaþie au fost reali -
za te dupã mai multe discuþii cu par -
tenerii din grupul de iniþiativã – Clu -
burile Lions ºi Rotary, Asociaþia Car -
patica ºi reprezentanþii universitãþilor.

Conform Statutului, Asociaþia are
un scop profund cultural ºi instructiv-
educativ pentru asigurarea manifestãrii
„Cluj-Napoca 2020 - Capitala Cul -
turalã Europeanã”. În acest sens, Aso -
ciaþia va pregãti dosarul de candidaturã
ºi va face toate diligenþele pentru atin-
gerea acestui obiectiv. Ea va pregãti pro-
gramul manifestãrii, va planifica eveni-
mentele, urmând sã punã în practicã
toate mãsurile necesare pentru deru-
larea acesteia,, asigurând totodatã co -
lectarea de fonduri necesare pentru
organizarea, realizarea ºi promovarea
acesteia. Asociaþia va activa ºi dupã anul
2020 pentru sprijinirea ºi dezvoltarea
activitãþilor culturale în folosul comu-
nitãþii. 

„Noi toþi trebuie sã înþelegem cã
participarea la competiþia deschisã prin
acest program al Capitalei Culturale
Europene nu este un joc de imagine, ci
o ocazie de a regândi strategia muni -
cipiului pe urmãtorii 10 ani, înþelegând
cultura ca o resursã de dezvoltare dura-
bilã”, a subliniat primarul Sorin Apos tu
la finalul întâlnirii. 

S-a înfiinþat Asociaþia Cluj-Napoca 2020,
Capitalã Culturalã Europeanã Legendele Clujului

Primãria municipiului Cluj-Na po ca în colaborare cu editura Casa
Cãr þii de ªtiinþã a editat “Legendele Clujului” – o lucrare destinatã promo -
vãrii istoriei oraºului nostru dintr-o perspectivã mai accesibilã publicului
larg ºi celor nefamiliarizaþi cu istoria localã. 

Autorii sunt istoricii Vasile Le chin þan ºi Tudor Sãlãgean, iar coordona-
torul proiectului a fost profesorul univ. dr. Ioan Silviu Nistor.

Pentru clujenii crescuþi aici “din tatã în fiu” lucrarea este un prilej de
reamintire a poveºtilor auzite de la bunici, iar pentru clujenii stabiliþi în
timp aici, o ocazie de a afla “secretele” istoriei oraºului. Totodatã, existã un
capitol destinat femeilor celebre ale oraºului, cãrora lumea a uitat sã le dea
recunoaºterea meritatã. 

Cartea va fi pusã la dispoziþia celor interesaþi în cadrul Centrului de
Informare Turisticã, ºi va fi oferitã în dar vizitatorilor oficiali ai Primãriei
Cluj-Napoca. Deocamdatã este editatã doar în limba românã, existând
posibilitatea de a o traduce în limbi de circulaþie internaþionalã. 

Urmeazã o altã ediþie, cu alte po veºti, legende ale oraºului, despre ca -
re vom da mai multe detalii la mo mentul potrivit, estimãm la începutul
anului 2011. Respectiva lucrare va fi coordonatã de cãtre doamna Irina
Pe traº. 

Costurile au fost minime – s-a achitat exclusiv costul de tipãrire, circa
2 lei/bucatã (4000 de lei – un tiraj de 2000 de buc.), autorii ºi coordona-
torul lucrãrii oferindu-ºi serviciile pro bono. 
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Art. 1 Se aprobã transferul Spitalu lui
Clinic Municipal Cluj-Napoca la Direcþia
de Asistenþã Socialã ºi Me di calã, organiza-
tã ca serviciu public în sub ordinea Con -
siliului local al municipiului Cluj-Napoca,
începând cu data de 01 iulie 2010. 

Art. 2 Se aprobã Organigrama, Sta tul
de Funcþii ºi Regulamentul de Or ga -
nizare ºi Funcþionare ale Spitalului Cli nic
Municipal Cluj-Napoca, conform Ane -
xelor I, II ºi III, care fac parte din prezen-
ta hotãrâre, urmând a fi actualizate în
funcþie de modificãrile legislative.

Art. 3 Se aprobã completarea Orga -
nigramei Direcþiei de Asistenþã Socialã
ºi Medicalã, aprobatã prin Hotãrârea
nr. 206/25.05.2010, cu Organigrama
Spi talului Clinic Municipal Cluj-Na -

poca, conform Anexei IV care face par -
te integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia eco-
nomicã, Direcþia Patrimoniul municipiu-
lui ºi evidenþa proprietãþii ºi Direcþia de
Asistenþã Socialã ºi Medicalã organizatã ca
serviciu public în subordinea Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca.

Anexele sunt pe pagina web a insti-
tuþiei www.primariaclujnapoca.ro 

(Hotãrârea a fost adoptatã 
cu 19 voturi)

Art. 1 Se aprobã darea în folosinþã gra-
tuitã, Cantinei de ajutor social ºi pen siune,
cod fiscal 5120733, a spaþiului cu altã des-

tinaþie, cu suprafaþa utilã de 270,51 mp.,
situat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Memorandumului nr. 10, ap. 30, aflat în
administrarea consiliului local, identificat
cu nr. Topo 363/1/XXX, înscris în CF ind.
Nr. 125669/A, cu pãrþi indivize comune în
cotã de 11,29/100 înscrise în CF col. Nr.
125668 Cluj-Napoca ºi a terenului curte
aferent, în suprafaþã de 23 mp.

Art. 2 Imobilul va fi dat în folosinþã gra-
tuitã în baza unui protocol de pre dare-pri -
mire, pe durata desfãºurãrii activitãþii Can -
tinei de ajutor social ºi pensiune. Spaþiul are
valoa rea de in ventar de 1.257.602,69 lei.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia patri-
moniul municipiului ºi evidenþa pro -
prie  tãþii, Direcþia economicã ºi Cantina
de ajutor social ºi pensiune.

(Hotãrârea a fost adoptatã 
cu 20 voturi)

Art. 1 Se aprobã Metodologia de
atestare a persoanelor fizice în vederea
practicãrii activitãþii de administrator
de imobile la asociaþiile de proprietari.
Metodologia se constituie în Anexa 1 la
hotãrâre si face parte integrantã din
aceasta.

Art. 2 Modelul Certificatului de
atestare a calitãþii de administrator de
imobile este aprobat de cãtre Primarul
municipiului Cluj-Napoca ºi se consti-
tuie în Anexa 2 la hotãrâre ºi face parte
integrantã din aceasta.

Art. 3 La data intrãrii în vigoare a
prezentei, Hotãrârea nr. 111/2008
privind aprobarea Metodologiei de
atestare a administratorilor de imobile
– persoane fizice îºi înceteazã aplicabi -
litatea.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Serviciul Re -
la þii cu consiliul ºi administraþie localã
ºi Direcþia economicã.

(Hotãrârea a fost adoptatã 
cu 20 voturi)

Anexa 1 la Hotãrârea 
nr. 283/2010

METODOLOGIA
de atestare a persoanelor fizice în

vederea practicãrii activitãþii de admin-
istrator de imobile la asociaþiile de pro-
prietari

1. Toate persoanele fizice care
îndeplinesc condiþiile impuse de lege
pot fi atestate, la cerere, în vederea
practicãrii activitãþii de administrator
de imobile la asociaþiile de proprietari.

2. Administratorii de imobile, care
desfãºoarã activitãþi de administrare
tehnicã (administrare propriu-zisã a
struc turii imobilului, a instalaþiilor ºi a
tuturor elementelor proprietãþii comu -
ne, funcþionarea centralelor termice
aflate în proprietatea sau în adminis-
trarea asociaþiei) ºi administrare finan-
ciarã (contabilitate ºi casierie), sunt
atestaþi în condiþiile prezentei meto -
dologii.

3. Nu pot fi atestate persoanele fi -
zice care au suferit o condamnare prin
hotãrâre judecãtoreascã rãmasã defini-
tivã, pentru sãvârºirea cu intenþie a unei
infracþiuni.

4. În scopul obþinerii Certificatului
de atestare a calitãþii de administrator

de imobile la asociaþiile de proprietari
este necesar ca persoanele fizice sã ur -
meze cursuri de pregãtire profesionalã.
Cuantumul taxei pentru înscrierea la
aceste cursuri va fi de 250 lei, taxã ce va
fi achitatã la casieria Primãriei muni -
cipiului Cluj-Napoca, în baza unei dis-
poziþii de platã eliberatã de cãtre Ser -
viciul Relaþii cu consiliul ºi adminis-
traþie localã sau prin virament.

5. Atestarea persoanelor fizice care
au solicitat Certificat de atestare a cali -
tãþii de administrator de imobile este
fãcutã de cãtre Primarul municipiului
Cluj-Napoca, la propunerea Serviciu -
lui Relaþii cu consiliul ºi administraþie
localã.

6. Persoanele fizice care solicitã a -
tes tarea lor în vederea desfãºurãrii ac -
tivitãþii de administrator de imobile la
asociaþiile de proprietari vor depune o
cerere-tip la Primãria municipiului
Cluj-Napoca (C.I.C) ºi un dosar care
va cuprinde: curriculum vitae, adeve -
rinþã medicalã eliberatã de medicul de
familie, copii de pe actele de stare civilã
(certificat de naºtere ºi de cãsãtorie,
acolo unde este cazul), copii de pe
actele de studii (cel puþin studii medii
cu diplomã de bacalaureat), inclusiv
copie de pe certificatul/diploma de ab -
solvire a cursului de specialitate ºi cer-
tificatul de cazier judiciar în original.

7. Capacitatea de a fi atestaþi a solici -
tanþilor va fi evaluatã de cãtre Serviciul
Relaþii cu consiliul ºi administraþie
localã, în termen de 90 de zile de la în -
registrarea cererii, conform legii.

8. Evaluarea capacitãþii constã în
verificarea dosarului, precum ºi într-un
test grilã de verificare a cunoºtinþelor
privind actele normative în domeniu.

9. Certificatul de atestare a calitãþii
de administrator de imobile este elibe -
rat pentru perioadã nedeterminatã.

10. Formatul certificatului de ates -
tare, aprobat de cãtre Primarul muni -
cipiului Cluj-Napoca, este anexã la
hotãrâre ºi face parte integrantã din
aceasta.

11. Persoana fizicã, declaratã res -
pinsã la sesiunea de verificare prin tes-
tul grilã, poate sã se prezinte la o nouã
verificare a cunoºtinþelor, dacã solicitã
reexaminarea printr-o nouã cerere,
dosarul depus anterior rãmânând vala-
bil, schimbându-se doar acele docu-
mente a cãror valabilitate a expirat.
Certificatul de cazier, chiar dacã este

Art. Unic  Se conferã titlul de ”Ce tã -
þean de onoare al municipiului Cluj-Na -
poca” domnului prof. univ. dr. Liviu
Maior. 

Repere privind biografia 
prof. univ. dr. Liviu Maior
l Nãscut la 2 octombrie 1940, la

Beclean, jud. Bistriþa-Nãsãud, a urmat
studiile primare ºi secundare la Beclean
ºi Dej, iar cele superioare la Univer si -
tatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie ºi Filosofie, cu licen -
þa în 1964, devenind doctor în istorie
(1974). 

l A urmat o strãlucitã carierã uni-
versitarã, parcurgând întreaga ierarhie de

la asistent universitar (1964), apoi lector,
conferenþiar ºi profesor titular, (1990) la
Catedra de istorie modernã a Universi -
tãþii “Babes-Bolyai”, ºef de catedrã,
transferat în 1996 la Facultatea de Istorie
a Universitãþii din Bucureºti. 

Între 1992-1996 a îndeplinit func -
þia de ministru al învãþãmântului, ulte-
rior (din 1996) devenind senator în
Parla mentul României, ºi între 2003-
2005 ambasador plenipotenþiar în
Canada. 

A fost membru al Grupului de
reflecþie condus de fostul preºedinte al
Franþei, Valery Giscard d’Estaing, care
a elaborat Constituþia europeanã.
Mem bru al Comisiei de istoria relaþii -
lor internaþionale din cadrul Comi -
tetului Inter na þional al istoricilor (Mi -
lano), membru în comitetele de re -
dacþie ale mai multor publicaþii, orga-
nizator de conferinþe internaþionale,
coordonator de volume colective, au -
tor de crestomaþii, manuale ºi cursuri
universitare. Visiting profesor în SUA
(1974-1975, 1977-1978, 1981-1982), a

efectuat stagii de documentare ºi spe-
cializare în Belgia, Franþa, Marea Bri -
tanie, Italia, Germania, Austria, Unga -
ria º.a.

A fost primul director al Centrului
de Studii Transilvane, reînfiinþat în
1991 sub patronajul lui David Prodan,
organizând într-o formã modernã

activitatea acestei instituþii, iar din 1990
este conducãtor de doctorat.

Pânã în 1992 a îndeplinit ani la rând
funcþia de preºedinte al clubului
sportiv ,,Universitatea’’ Cluj, implicân -
du-se în dezvoltarea sportului clujean. 

Profesorul Liviu Maior este unul
din cei mai consistenþi ºi apreciaþi isto -
rici români din ultimele decenii. A fost
unul dintre cercetãtorii români care s-a
axat îndeosebi pe miºcarea pentru e -
manciparea naþionalã a românilor din
Tran sil vania din a doua jumãtate a seco -
lului al XIX-lea, publicând cãrþi funda-
mentale privind Revoluþia de la 1848,
procesul de constituire a Partidului Na -
þional Român din Transilvania, organi-
zarea ºi ideologia lui, relaþiile românilor
cu habsburgii etc. A publicat surse do -
cumentare privind istoria revoluþiei de
la 1848 din Transil vania, pentru istoria
miºcãrii naþionale româneºti, corespon-
denþa politicã a mul tor personalitãþi pu -
blice din Tran silvania.

(Hotãrârea a fost adoptatã 
cu 16 voturi, prin vot secret)

privind conferirea titlului 
de “Cetãþean de onoare 
al municipiului Cluj-Napoca”
domnului Prof. univ. dr.
Liviu Maior

HOTÃRÂREA 
nr. 252/2010

privind aprobarea transfe -
rului Spitalului Clinic
Municipal Cluj-Napoca la
Direcþia de Asistenþã
Socialã ºi Medicalã, organi-
zatã cã serviciu public în
subordinea Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 255/2010

privind darea în folosinþã
gratuitã, Cantinei de ajutor
social ºi pensiune, a spaþiului
cu altã destinaþie, cu
suprafaþa utilã de 270,51
mp., situat în municipiul Cluj-
Napoca, str. Memorandu -
mului nr. 10, aflat în admi -
nistrarea consiliului local

HOTÃRÂREA 
nr. 276/2010

privind aprobarea Metodologiei
de atestare a persoanelor fizice
în vederea practicãrii activitãþii
de administrator de imobile la
asociaþiile de proprietari

HOTÃRÂREA 
nr. 283/2010
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eliberat pentru o perioadã de ºase luni,
în perioada de la data eliberãrii, titularul
acestuia poate sã fi sãvârºit o faptã de naturã
penalã pentru care a primit amendã penalã
ori condamnare cu suspendare. De aceea,
titularul va depune o declaraþie, pe proprie
rãspundere, din care sã reiasã faptul cã nu a
sãvârºit nici o faptã de naturã penalã în
aceastã perioadã.

12. Certificatul de atestare a calitãþii de
administrator de imobile va fi eli berat în
baza unei dispoziþii nominale a primarului
ºi va fi înmânat persoanei fizice atestate în
cadru festiv de cãtre Primarul municipiului
Cluj-Napoca.

13. Certificatul de atestare a calitãþii de
administrator de imobile va cu prinde sigla
unitãþii administrativ-teritoriale, autoritatea
emitentã, seria numãrul, actul normativ în
baza cãruia este eliberat, numele ºi prenu-
mele titularului, semnãtura ºi ºtampila titu-
larului autoritãþii emitente – Primarul mu -
nicipiului Cluj-Napoca, precum ºi pre-
cizarea actului administrativ în baza cãruia
acest certificat poate fi retras.

14. Nu poate fi acceptatã pentru atestare
persoana fizicã al cãrei domiciliu stabil se aflã
într-o altã unitate administrativ-teritorialã de -
cât municipiul Cluj-Napoca.

15. Certificatul de atestare a calitãþii de
administrator de imobile poate fi suspendat
sau retras de cãtre Primarul municipiului
Cluj-Napoca, la propunerea motivatã a
Serviciului Relaþii cu consiliul ºi adminis-
traþie localã, acesta din urmã sesizat din ofi-
ciu sau la sesizarea membrilor asociaþiei de
proprietari, ºi numai atunci când se constatã
nerespectarea reglementãrilor legale în
domeniu.

16. Prezenta metodologie a fost în -
tocmitã în conformitate cu prevederile
Legii nr. 230/2007 privind înfiinþarea, orga-
nizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de pro-
prietari precum ºi ale H.G. nr. 1588/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 230/2007 ºi este vala-
bilã pânã la înce tarea aplicabilitãþii hotãrârii
a cãrei parte integrantã este.

Art. 1 Se aprobã cuantumul de
0,5% zi ca ºi procent utilizat în calculul
majorãrilor de întârziere pentru toate
veniturile de naturã nefiscalã, începând
cu data de 01.08.2010.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Patri -
mo niul municipiului ºi evidenþa proprie -
tãþii, Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã.

(Hotãrârea a fost adoptatã 
cu 16 voturi)

Art. 1 Se aprobã acordarea gratuitãþii
transportului urban pe mijloacele de
transport în comun pe toate liniile, pe par-
cursul anului ºcolar 2010 – 2011, pentru
douã cadre didactice de la Liceul pentru
De ficienþi de Vedere, cu sediul în munici -
piul Cluj-Napoca, Calea Dorobanþilor, nr.
31

Art. 2 Lista actualizatã cu cele douã
cadre didactice care vor beneficia de gra-
tuitate va fi transmisã lunar de cãtre
Liceul pentru Deficienþi de Vedere, Di -
recþiei de asistenþã socialã ºi medicalã.

Art. 3 Decontarea cheltuielilor afe -
rente eliberãrii abonamentelor de cãtre
R.A.T.U.C. Cluj-Napoca se face din
bugetul Direcþiei de asistenþã socialã ºi
medicalã, în baza facturilor lunare emise
de transportator.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia de asis-
tenþã socialã ºi medicalã ºi RATUC Cluj-
Napoca. 

(Hotãrârea a fost adoptatã 
cu 20 voturi)

Art. 1 Se modificã ºi se completeazã
Anexa la Hotãrârea nr. 229/2010, res -
pectiv Cap. I ºi Cap. III, dupã cum ur -
meazã:

“CAPITOLUL I.
PREVEDERI GENERALE se
comple teazã cu urmãtoarele 3 articole:

Art. 5 Spaþiile destinate comercia -
lizãrii produselor de alimentaþie publi -
cã vor fi repartizate de cãtre RADP
Cluj-Napoca, în funcþie de vechimea
cere rilor înregistrate.

Pentru spaþiile destinate comercia -
lizãrii produselor de alimentaþie publi -
cã, RADP Cluj-Napoca va încheia con-
tracte de închiriere, conform modelu-
lui prevãzut în Anexa 1 la prezenta
hotãrâre.

Taxa de ocupare este de 40 lei/mp/
lunã pentru spaþiile destinate comer-
cializãrii produselor de alimentaþie
publicã.

Art. 6 Taxa de intrare este de 5 lei/zi
pentru autovehiculele cu masã mai
micã sau egalã cu 1,5 tone, înscrisã în
certificatul de înmatriculare”.

Art. 7 Taxa de intrare este de 10
lei/zi pentru autovehiculele cu masã
mai mare de 1,5 tone ºi mai micã sau
egalã cu masa de 3,5 tone, înscrisã în
certificatul de înmatriculare.

CAPITOLUL II
PLANUL PIEÞEI se completeazã cu
urmãtorul articol, dupã cum urmeazã:

“Art. 4 Spaþiile destinate comerciali -
zãrii produselor de alimentaþie publicã
vor fi amenajate conform planului de
situaþie, care se constituie în Anexa 2 la
prezenta hotãrâre”.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã RADP Cluj,
Direcþia Poliþia comunitarã ºi Direcþia
tehnicã.

(Hotãrârea a fost adoptatã 
cu 20 voturi)

Art. 1 Se aprobã regulamentul-ca -
dru de funcþionare a pieþei agroali-
mentare IRA din municipiul Cluj-

Napoca prevãzut în anexa 1, care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2 Se aprobã taxa de ocupare de
3 lei/masã/zi, pentru ocupanþii meselor
destinate comercializãrii produselor
agroalimentare indiferent de forma de
organizare a utilizatorilor (producãtor
agricol, persoanã fizicã autorizatã, aso-
ciaþie familialã, societate comercialã).
Ocuparea meselor se va face pe o pe -
rioa dã de maximum trei luni, cu posi-
bilitatea de prelungire.

Art. 3 Vitrinele frigorifice din ca -
drul spaþiului comercial destinat co -
mercializãrii produselor lactate vor fi
ocupate pe bazã de abonament, la taxa
stabilitã la art. 2, pe o perioadã de ma -
ximum trei luni, cu posibilitatea de
prelungire.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia teh -
nicã, Direcþia urbanism, Direcþia Poli -
þia comunitarã ºi Direcþia economicã.

(Hotãrârea a fost adoptatã 
cu 21 voturi)

Anexa 1 la Hotãrârea 
nr. 305 /2010

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
REGULAMENT DE
FUNCÞIONARE A PIEÞEI
AGROALIMENTARE IRA DIN
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
Prezentul regulament este întoc -

mit în baza Hotãrârii Guvernului nr.
348/2004, privind exercitarea co mer -
þului cu produse ºi servicii de piaþã în
unele zone publice, modificatã ºi com -
 pletatã prin H.G. nr. 1334/2004, pri -
vind modificarea ºi completarea u nor
hotãrâri ale Guvernului în vederea
întãririi ordinii ºi disciplinei comer-
ciale în pieþele agroalimentare ºi a
Hotãrârii Consi liu lui local nr. 305/
2010, scopul lui fiind crea rea unui ca -
dru de desfãºurare a activitãþilor de
comercializare a produselor ºi servici-
ilor de piaþã, care sã respecte principi-
ile concurenþei loiale, de protejare a
vieþii, sãnãtãþii, securitãþii ºi intere-
selor economice ale consumatorilor,
precum ºi a mediului.

Art.1. PIAÞA AGROALIMEN -
TARÃ IRA va funcþiona în municipiu-
lui Cluj-Napoca, cartierul Mãrãºti, str.
Dâmboviþei (IRA) f.n., reamenajatã 
ºi modernizatã de cãtre Consiliul local
al municipiului Cluj-Napoca în baza
Au torizaþiei de construire nr. 196/
9.03.2010.

Art.2. Administratorul pieþei este
Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca.

Art.3. Piaþa agroalimentarã Ira este
piaþã permanentã, specificul pieþei este
de piaþã agroalimentarã destinatã co -
mercializãrii legumelor, fructelor, lap -
te lui ºi produselor lactate  ºi a florilor,
inclusiv artificiale. 

Art.4. Piaþa agroalimentarã Ira se
organizeazã ºi funcþioneazã în baza
prezentului Regulament de funcþio -
nare a pieþei agroalimentare Ira din
municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin
Hotãrârea nr. 305/2010.

Amenajarea Pieþei agroalimentare
Ira s-a efectuat în baza Planului Ur -
banistic Zonal, aprobat prin Hotãrârea
Consiliului local nr. 378/2009 ºi a Stu -
diilor de fezabilitate aprobate prin Ho -
tãrârea nr. 511/2009.

CAPITOLUL II
TIPUL PIEÞEI 
ªI CATEGORIA DE 
MÃRFURI COMERCIALIZATE
Art.1. Tipul pieþei este de piaþã agroa -

limentarã permanentã.
Art.2. Produsele care se comercia -

lizeazã în aceastã piaþã se încadreazã în
CAEN, la codul 4789.

Art.3. Orarul de funcþionare a
PIEÞEI, este:

l perioada de varã, între orele 6,3o
- 21,oo de luni pânã sâmbãtã, iar
duminica, între orele 7,oo-14,oo;

l perioada de iarnã, între orele
7,oo-20,oo, de luni pâna sâmbãtã, iar
duminica, între orele: 7,oo- 14,oo.

CAPITOLUL III
PLANUL PIEÞEI
Art.1. Planul pieþei este prevãzut în

planºa nr.1, anexã la prezentul regula-
ment, în aceasta se regãsesc: cãile de acces,
spaþiile de parcare ºi sectorizarea pieþei.

Sunt patru cãi principale de acces
care sunt dispuse astfel: douã pe
latura S pentru cãrucioare, inter-
venþii auto, aprovizionare ºi salubri-
tate – în directã legãturã cu platfor-
ma de descãrcare de produse, ºi douã
accese pietonale pe latura E ºi V. Pe
latura N este prevãzutã ieºirea de
urgenþã.

Pe latura de Nord a pieþei, între
aceasta ºi carosabil (Str. Dâmboviþei),
este prevãzut un trotuar pietonal ºi
spaþiu de parcare pentru marfã.

Cãile de acces pentru cumpãrãtori
spre punctele de vânzare se vor realiza
pe culoarele dintre mese ºi pe aleile de
circulaþie din piaþã.

Structura de vânzare ºi anexele
cuprind:

l pe latura nordicã un spaþiu comer-
cial cu S=40,40 mp, un birou adminis -
trativ cu   S=10,50 mp, un spaþiu pen -
tru depozitarea cântarelor cu S=9,26
mp, un spaþiu pentru pubele cu S=30
mp, un grup sanitar femei cu S=13,02
mp, un grup sanitar bãrbaþi cu S=13,95
mp, spãlãtor cu S=9,92 mp, un spaþiu
tehnic cu S=13 mp ºi holuri cu
S=16.74 mp.                    

l pe latura esticã ºi vesticã acces
pietonal;

l pe zona centralã a pieþei, grupuri
de mese comerciale.

Pe latura nordicã se aflã platforma
de descãrcare (accesul pe platforma
betonatã se face de  pe Str. Dâmbo -
viþei).

Art.2. Piaþa este dotatã cu o maga-
zie de cântare, unde este amplasat
cântarul de verificare al cumpãrãtoru-
lui, cântare tip balanþã sau basculã
pentru utilizatorii pieþei ºi un cântar
care poate mãsura pânã la 30 kg la o
singurã cântãrire, necesar mãrfurilor
vândute în cantitate mare de cãtre uti-
lizatorii pieþei, echipamente de pro-
tecþie.

Art.3. Piaþa este racordatã la energie
electricã ºi la reþeaua de apã-canal cu
branºamente proprii.

Art.4. Depozitarea deºeurilor se va
face în spaþiul special amenajat.

CAPITOLUL  IV
PREZENTAREA 
ANSAMBLULUI PIEÞEI ªI 
AL PLATOULUI PIEÞEI 
AGROALIMENTARE 
PIAÞA AGROALIMENTARÃ  
I.R.A.    
Art.1. Amplasamentul pieþei agro -

ali mentare I.R.A. are urmãtoarele veci -
nãtãþi:

privind aprobarea cuantumu-
lui majorãrilor de întârziere
în cazul veniturilor nefiscale

HOTÃRÂREA 
nr. 284/2010

privind aprobarea gratu-
itãþii transportului urban de
mijloacele de transport în
comun pentru douã cadre
didactice de la Liceul pentru
Deficienþi de Vedere din
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 286/2010

privind aprobarea regula-
mentului-cadru de
funcþionare a pieþei agroali-
mentare IRA din municipiul
Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA 
nr. 305/2010

privind modificarea ºi com-
pletarea Anexei la
Hotãrârea nr. 229/2010
(relocarea Pieþei de vechituri
(OSER), darea în adminis-
trare, prin gestiune directã,
la RADP Cluj-Napoca ºi
aprobarea Regulamentului-
cadru de funcþionare a pieþei
de vechituri nou înfiinþatã)

HOTÃRÂREA 
nr. 289/2010
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l la N - Str. Dâmboviþei;
l la V - Ministerul Apãrãrii Na þionale;        
l la E - Spaþiu verde S=4930 mp;
l la S – SNCFR (cale feratã).   
Art.2. Suprafaþa totalã construitã

este de 1099,25 mp, distribuiþi astfel:
l mese legume-fructe: 923,40 mp;
l un spaþiu comercial: 40,40 mp;
l douã birouri administrative:

19,81 mp;
l grupuri sanitare, spãlãtor: 26,97

mp;
l spaþiu pentru pubele: 30 mp; 
Suprafaþã totalã destinatã circu-

laþiei: 554,10 mp., din care:
l platformã descãrcare: 131 mp;
l pietonal: 193,10 mp;
l hol: 16.74 mp. 
Art.3. Pavimentul pieþei la exterior

este din ciment sclivisit, dale ecologice
la parcãri ºi platformã de desfacere, iar
la interior este din beton elicopterizat
în zona meselor de vânzare legume-
fructe ºi în spaþiul pentru pubele, gresie
în spaþiul comercial, spãlãtor , grupuri
sanitare ºi parchet laminat în birouri.

Art.4. Sectorizarea pieþei este rea -
lizatã astfel:      

l pe latura nordicã un spaþiu co -
mercial cu S=40,40 mp destinat co -
mercializãrii produselor lactate, un bi -
rou administrativ cu S=10,55 mp ºi un
birou administrativ cu S=9,26 mp

l un spaþiu pentru pubele cu S=30
mp, un grup sanitar femei cu S=13,02
mp, un grup sanitar bãrbaþi cu S=13,95
mp, spãlãtor cu S=9,92 mp, un spaþiu
tehnic cu S=13 mp ºi holuri cu
S=16.74 mp.   

l pe latura vesticã ºi esticã acces
pietonal.       

l pe zona centralã a pieþei secto -
rizarea grupurilor de mese comerciale
este realizatã astfel :

Sectorul A - ocupând un procent de
max. 60% din numãrul meselor comer-
ciale - destinat producãtorilor agricoli;

Sectorul B - ocupând un procent de
15% din numãrul meselor comerciale -
destinat persoanelor fizice/ asociaþiilor
familiale autorizate;

Sectorul C - ocupând un procent de
15% din numãrul meselor comerciale -
destinat societãþilor comerciale;

Sectorul D- ocupând un procent
între 5-10% din numãrul meselor, dar
nu mai puþin de trei mese - destinat
comercializãrii florilor.

Art.5. Mobilierul utilizat în piaþã
este din fibrã de sticlã, având urmãtoa -
rele dimensiuni: 1,50 x 0,85 x 0,90 m.

CAPITOLUL V
DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE

UTILIZATORILOR PIEÞEI
1. DREPTURILE 
UTILIZATORILOR PIEÞEI
1. Sã se poatã informa facil asupra

tarifelor practicate în piaþã, prin con-
sultarea unui panou cu preþurile zil-
nice, cu preþul cel mai mic ºi cel mai
mare pe fiecare tip de produs;

2. Producãtorii agricoli sã aibã asi -
guratã posibilitatea de a închiria de la
administraþia pieþei cântare verificate
metrologic;

3. Sã aibã acces gratuit la cântarul
tip balanþã sau basculã cu o capacitate
de peste 30 kg la o singurã cântãrire,
necesare cântãririi mãrfurilor vândute/
achi ziþionate în cantitate mare;

4. Sã poatã practica preþurile pe care
le considerã optime pentru mãrfurile
pe care le comercializeazã;

5. Sã aibã acces la toate serviciile
oferite de administraþia pieþei;

6. Sã fie informat asupra perioadei
ºi orarului de funcþionare a pieþei.

2. OBLIGAÞIILE 
UTILIZATORILOR PIEÞEI
1. Afiºarea preþurilor pentru pro-

dusele oferite la vânzare conform pre -
ve derilor legale, folosind exclusiv ti -
chetele tip Z1, puse la dispoziþie de ad -
ministratorul pieþei;

2. Respectarea legislaþiei privitoare
la desfacerea produselor;

3. Etalarea instrumentelor de mã -
surã;

4. Folosirea numai a cântarelor ve -
rificate din punct de vedere metrologic
oferite de administratorul pieþei;

5. Inscripþionarea denumirii producã -
torului agricol, a persoanei juridice, a
persoanei fizice autorizate sau a asocia -
þiei familiale la loc vizibil, uºor de citit,
care sã nu poatã fi ºtearsã pe tichetele
tip Z2 puse la dispoziþie de administra-
torul pieþei;

6. Menþinerea permanentã a curã -
þeniei la locul de vânzare ºi în jurul
acestuia ºi transportarea gunoiului la
locurile special amenajate în cadrul
pieþei, ori de câte ori este cazul;

7. Sã nu expunã mãrfurile în afara
locului de vânzare alocat;

8. Sã nu ofere spre vânzare mãr-
furile din mers;

9. Sã nu ofere spre vânzare pro-
dusele înainte de deschiderea pieþei ºi
dupã închiderea acesteia;

10. Sã nu expunã spre vânzare mar -
fã deterioratã sau stricatã;

11. Sã efectueze aprovizionarea pie -
þei în afara programului de funcþionare,
înainte de începerea acestuia.

12. Sã pãrãseascã piaþa dupã ora
închiderii acesteia în max. ½ h de la ora
închiderii;

13. Sã pãstreze în cele mai bune
condiþii bunurile închiriate.

14. Sã aibã o þinutã decentã ºi un
limbaj civilizat în relaþia cu toþi ce -
tãþenii aflaþi în pieþe.

15. Sã practice preþuri de vânzare
care sã nu depãºeascã dublul preþurilor

de referinþã comunicate zilnic de cãtre
SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE

ADMINISTRATORULUI PIEÞEI
Administratorul pieþei are urmã-

toarele drepturi ºi obligaþii:
1. Elaboreazã regulamentul pentru

funcþionarea pieþei ºi îl supune spre
avizare autoritãþilor publice locale;

2. Verificã dacã utilizatorii pieþei au
calitatea de producãtor/comerciant,
conform prevederilor legale ºi nu per-
mite accesul altor comercianþi;

3. Verificã dacã utilizatorii pieþei au
afiºate numele ºi sediul social;

4. Afiºeazã la loc vizibil ºi în mod
lizibil regulamentul-cadru, orarul de
funcþionare, precum ºi tarifele practi-
cate în piaþã;

5. Sprijinã organele de control
autorizate;

6. Nu admite în piaþã un numãr de
utilizatori mai mare decât limita
locurilor de vânzare existente în sec-
torul de piaþã destinat desfacerii pro-
duselor oferite de aceºtia;

7. Stabileºte tarifele pentru servici-
ile prestate ºi asigurã afiºarea acestora;

8. Asigurã evidenþa solicitãrilor
locurilor de vânzare ºi asigurã atribui -
rea acestora producãtorilor agricoli ºi
comercianþilor produselor de uz gos -
podãresc în ordinea solicitãrilor;

9. Asigurã verificarea periodicã, din
punct de vedere metrologic, a cânta -
relor pe care le oferã spre închiriat uti-
lizatorilor pieþei;

10. Asigurã un numãr de cântare în
stare de funcþionare egal cu cel al

locurilor de vânzare din piaþã destinate
comercializãrii de cãtre producãtorii
agricoli a legumelor, fructelor, cerea -
lelor ºi seminþelor;

11. Asigurã gratuit cântare de con-
trol pentru verificarea de cãtre cum -
pãrãtori a corectitudinii cântãririlor;

12. Asigurã zilnic ºi ori de câte ori
este necesar salubrizarea pieþei;

13. Asigurã, în mod gratuit, func -
þio narea unor cântare tip balanþã sau
basculã cu capacitate de peste 30 kg la o
singurã cântãrire, necesare mãrfurilor
vândute în cantitate mare de cãtre uti-
lizatorii pieþei;

14. La data închirierii locului de
vânzare, administratorul pieþei este obli-
gat sã înscrie în registrul de evidenþã
special înfiinþat datele de identificare ale
persoanelor fizice sau juridice care au
închiriat locul de vânzare, cantitatea esti-
matã a fi comercializatã, precum ºi data,
seria ºi numãrul chitanþei care atestã
plata chiriei. Modelul registrului de evi-
denþa este prevazut în anexa nr.1.

15. La data închirierii locului de
vânzare, administratorul pieþei va afiºa
în mod vizibil, la fiecare punct de vân-
zare, talonul de identificare a producã-
torului agricol sau, dupa caz, a comer-
ciantului persoanã juridicã.

16. Selecþia utilizatorilor pieþei se
va face astfel:

Selecþia iniþialã a persoanelor ju -
ridice, asociaþiei familiale, a persoanei
fizice ºi a producãtorilor agricoli,
deþinãtori a certificatului de producã-
tor, se va face în funcþie de existenþa ºi
vechimea abonamentelor eliberate de
Primãria municipiului Cluj-Napoca pe
vechea locaþie a Pieþei IRA.

Repartizarea meselor se va realiza
cu acordul Direcþiei Poliþiei Comuni -
tare, în vederea asigurãrii unui climat
de ordine, disciplinã ºi respectarea le -
gislaþiei privind activitãþile comerciale. 

În situaþia în care, dupã repartizarea
meselor cãtre cei care deþin abonamen -
te pe vechea locaþie a Pieþei IRA, rãmân
mese neocupate, acestea vor fi distri -
buite în funcþie de sectorul unde sunt
acestea ºi forma de organizare (pro-
ducãtor agricol, persoane fizice/asoci-
aþii familiale autorizate, societãþi com-
erciale) ºi în funcþie de vechimea
cererilor înregistrate la Primãria Cluj-
Napoca.

În cazul eliberãrii unor mese, dupã
repartizarea iniþialã, acestea vor fi dis-
tribuite în funcþie de sectorul unde sunt

acestea ºi forma de organizare (pro -
ducãtor agricol, persoane fizice/a so ciaþii
familiale autorizate, societãþi comer-
ciale) ºi în funcþie de vechimea ce rerilor
depuse pentru atribuirea ini þialã.

Dupã o perioadã de trei luni, se va
face o nouã selecþie, luându-se în calcul
preþul practicat în aceastã perioadã ºi,
respectiv preþul cel mai mic al pro-
duselor oferite spre vânzare tuturor
uti lizatorilor pieþei.

Selecþia utilizatorilor vitrinelor
frigorifice din spaþiul destinat comer-
cializãrii produselor lactate se va face în
funcþie de vechimea cererilor înregis-
trate la Primãria Cluj-Napoca.

17. Ocuparea locurilor la mese se
va face în baza unui abonament elibe rat
de administraþia pieþei.

Instituþiile cu atribuþii de control,
competente conform legislaþiei în vi -
goa re, vor veghea la respectarea drep-
turilor ºi obligaþiilor utilizatorilor pie -
þei, aºa cum sunt prevãzute în regula-
mentul-cadru.

18. Va afiºa ºi va controla zilnic
con formitatea cu preþurile de referinþã
(piaþa de gros, SC Centrul Agro Tran -
silvania SA Cluj), cu sprijinul Poliþiei
Comunitare.

19. Va asigura în fiecare piaþã pe
care o administreazã mese de referinþ ã
pentru comercializarea produselor cu
cel mai mic adaos faþã de preþurile de
referinþã comunicate zilnic de cãtre SC
Centrul Agro Transilvania SA Cluj.
Aceste mese vor fi puse gratuit la dis-
poziþia celor interesaþi.

CAPITOLUL VII 
SANCÞIUNI 
ªI CONTRAVENÞII
1. Constituie contravenþie utili -

zarea unui limbaj neadecvat în relaþia
cu cumpãrãtorii cât ºi între utilizatorii
pieþei ºi se sancþioneazã cu amendã
cuprinsã între 100-200 RON ºi acor-
darea unui  punct de penalizare.

2. Constituie contravenþie comer-
cializarea produselor la preþuri care
depãºesc dublul preþurilor de referinþã
comunicate zilnic de cãtre SC Centrul
Agro Transilvania SA Cluj ºi se sanc -
þioneazã cu amendã cuprinsã între 500-
1000 RON ºi acordarea a trei puncte de
penalizare.

3. La cumularea a cinci puncte de
penalizare, utilizatorul pieþei va pierde
spaþiul de vânzare atribuit de cãtre
Primãria municipiului Cluj-Napoca.

Hala Ira, modernizatã
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FAÞADE DETERIORATE 

Inspectorii din cadrul Serviciului
Control Urbanism ºi Disciplina în con-
strucþii au organizat acþiuni de verificare
a faþadelor imobilelor situate în zona
centralã ºi pericentralã, ocazie cu care au
fost verificate 40 de imobile. Urmare a
acestor acþiuni proprietarii de imobile au
fost îndrumaþi sã încheie acorduri de
principiu cu Serviciul Tehnic în vederea
revitalizãrii acestora.

VERIFICÃRI EFECTUATE ÎN
ZONELE COLONIA BORHANCI ªI
FÃGET PRIVIND MODUL DE
GESTIONARE A APELOR UZATE 

În perioada 30.08 - 09.09.2010 ins -
pec  to rii din cadrul Serviciului Control
protecþia mediului ºi igienizare, au efec-
tuat acþiuni de control privind modali-
tatea de gestionare a apelor uzate. Au fost
verificate un numãr de 50 de gospodãrii
ºi ansambluri de locuinþe colective situ-
ate în zonele Colonia Borhanci ºi Fãget.
În urma acþiunii s-au întocmit cinci pro-
cese verbale de constatare a contravenþiei
în conformitate cu prevederile H.C.L.
nr. 191/2009, în valoare de 12.500 lei,
pentru nerespectarea prevederilor legis-
laþiei în vigoare privind deversarea apelor
reziduale pe domeniul public. De a -
semenea, în urma somaþiilor adresate
proprietarilor care utilizeazã fose septice,
s-a constatat faptul cã acestea au fost
vidanjate, fãcându-se dovada prin facturi
ºi chitanþe pentru vidanjare. Proprietarii
care deþin staþii de epurare a apelor uzate,
au fost somaþi sã consemneze în registre
speciale, conform legislaþiei în vigoare,
rezultatele analizelor la probele de apã.
În conformitate cu prevederile HCL
191/2009, OUG nr.195/2005 se sancþio -
neazã deversarea de  reziduuri lichide,
ape reziduale, uleiuri sau lubrifianþi pe
domeniul public ºi privat al statului, pe
terenuri proprietate privatã, în ape curgã-
toare sau lacuri,în apele de suprafaþã sau
subterane, precum ºi pe terenurile din
imediata vecinãtate a acestora iar con-
form Legii apelor nr. 107/1996, per-
soanele fizice ºi juridice care exploateazã
staþiile ºi instalaþiile de epurare, au obli-
gaþia sã realizeze urmãrirea continuã,
prin analize de laborator, a modului de
funcþionare a acestora, sã pãstreze regis -
trele cu rezultatele analizelor ºi sã punã
aceste date la dispoziþia personalului
împuternicit cu sarcini de inspecþie ºi
control.

VERIFICAREA PUNCTELOR
GOSPODÃREªTI PRIVIND
STAREA DE CURÃÞENIE

Pe parcursul lunii septembrie  ins -
pec torii din cadrul Serviciului Control
protecþia mediului ºi igienizare au efec-
tuat acþiuni de verificare a punctelor
gospodãreºti de pe raza municipiului.
Aspectul urmãrit a fost modul de ges-
tionare al deºeurilor de volum de cãtre
cetãþeni, respectiv asociaþii de loca tari/pro -
prietari. 

În urma acþiunii au fost aplicate con-
form HCL nr. 191/2009, art 3 un numãr
de 111 procese verbale de constatare a
contravenþiei asociaþiilor de proprietari
arondate punctelor gospodãreºti unde 
s-au constatat depozitãri de deºeuri de
volum (moloz, mobilier, crengi, vege-
taþie, ambalaje, etc.) De asemenea, prin
procesele verbale de constatare a contra-
venþiei s-a dispus asociaþiilor de proprie -
tari sã contacteze agentul de salubritate
de câte ori este cazul, pentru a ridica
depozitãrile voluminoase de lângã punc -
tele gospodãreºti, pe cheltuiala beneficia-
rilor. Situaþia a fost comunicatã operato-
rilor de salubritate care deservesc zonele
respective, în vederea ridicãrii deºeurilor
de volum.

ACÞIUNI  DE VERIFICARE
PRIVIND RESPECTAREA
NORMELOR REFERITOARE LA
NIVELUL MAXIM DE ZGOMOT
ADMIS DE LEGE

Au fost efectuate 11 acþiuni de verifi-
care la persoanele fizice sau agenþi eco-
nomici privind respectarea normelor
referitoare la nivelul maxim de zgomot
admis de lege. S-au verificat 39 de locaþii
la care au fost înregistrate sesizãri privind

deranjarea vecinãtãþilor ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice. Au fost înregis-
trate depãºiri ale nivelului maxim de
zgomot admis de lege în 7 locaþii, fapt
pentru care au fost încheiate procese ver-
bale de constatare a contravenþiei, con-
form prevederilor Legii nr. 61/1991,
republicatã.Prin procesele verbale de
constatare a contravenþiei au fost dispuse
mãsuri de respectare a nivelului maxim
de zgomot admis de lege, efectuarea
studiului de impact, izolare fonicã, astfel
încât sã nu deranjeze vecinãtãþile. De
asemenea în momentul efectuãrii veri-
ficãrilor au fost constatate nereguli
privind depãºirea orarului de funcþio -
nare, lipirea de afiºe în locuri neauto -
rizate, fapt pentru care au fost încheiate
un numãr de 4 procese verbale de con-
statare a contravenþiei conform preve -
derilor HCL 150/2009, HCL130/2009.

ACTIVITATEA DE TAXI
Inspectorii din cadrul Direcþiei

Poliþia comunitarã, Serviciul inspecþie
comercialã ºi Serviciul control trafic ru -
tier, în colaborare cu reprezentanþi ai
Poliþiei Rutiere, au efectuat verificãri
privind respectarea prevederilor H.C.L.
nr. 109/2010 care reglementeazã activi-
tatea de taximetrie pe raza municipiului
Cluj-Napoca.

S-a acþionat în zonele unde sunt
amenjate standuri de taxi pe raza mu -
nicipiului Cluj-Napoca. Au fost în -
cheiate 132 procese-verbale de con-
statare a contravenþiilor, în conformitate
cu prevederile H.C.L. nr.109/2010, pen-
tru staþionarea autovehiculelor care
efectueazã transport în regim de taxi în
alte locuri decât în standurile aprobate de
cãtre Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca, respectiv pentru efectua -
rea activitãþii de taximetrie fãrã în de -
plinirea tuturor condiþiilor prevãzute de
lege. 

Amenzile aplicate sunt în valoare de
18.900 lei, iar pentru fiecare contravenþie
s-a aplicat câte un punct de penalizare
conducãtorului auto.

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CLUJ-
NAPOCA VERIFICÃ ACTIVITATEA
DE APROVIZONARE A SPAÞI-
ILOR COMERCIALE DIN ZONA
CENTRALÃ

Inspectorii din cadrul Serviciului
inspecþie comercialã au efectuat veri-
ficãri, pentru respectarea prevederilor
H.C.L. nr.189/2006 modificatã prin

H.C.L. nr. 540/2008 ºi HCL 150/2009
privind aprovizionarea spaþiilor comer-
ciale. 

În urma verificãrilor efectuate au
fost încheiate 21 procese verbale de con-
statare a contravenþiilor în valoare de
5.100 lei pentru:

l blocarea circulaþiei rutiere sau
pietonale prin efectuarea aprovizionãrii
de pe carosabil sau trotuar;

l lipsa autorizaþiilor speciale de
aprovizionare.

l nerespectarea orarului de apro -
vizionare aprobat, de cãtre agenþii eco-
nomici.

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

IDENTIFICAREA ªI
SANCÞIONAREA PERSOANELOR
CARE APELEAZÃ 
LA MILA PUBLICÃ

Periodic au avut loc acþiuni în
zona centralã cât ºi în cartierele de pe
raza municipiului Cluj-Napoca pen-
tru  depis tarea, identificarea ºi sanc -
þionarea contravenþionalã a persoa -
nelor apte de muncã care practicã
frec vent apelarea la mila publicului.
Au fost identificate 254 persoane,
acestea provenind din urmãtoarele
localitãþi: Cluj–Apahida, Sibiu – Brã -
teiu, Satu Mare, Braºov, Câmpia
Turzii. 

Pentru neregulile constatate au fost
încheiate 81 procese verbale de con-
statare a contravenþiilor conform HCL
422/1999 ºi   Legii 61/1991

Persoanele au  fost ridicate ºi trans-
portate la Azilul de Noapte Ruchama
de pe str. Oaºului pentru identificare,
dupã care au fost conduse la garã  pen-
tru a fi îndrumaþi spre adresa de domi-
ciliu.

CREªTEREA ªI CIRCULAÞIA 
ANIMALELOR PE RAZA
MUNICIPIULUI

Patrulele de ordine publicã, efec -
tueazã zilnic razii în cartierele municipiu -
lui Cluj-Napoca  în vederea verificãrii
respectãrii HCL 84/1996, privind creº -
terea ºi circulaþia animalelor pe raza mu -
nicipiului. Au fost întocmite 12 procese
verbale de constatare a contravenþiilor în
valoare de 285 lei, însoþitorilor de câini

care nu deþin asupra lor botniþã ºi lesã,
carnetul de sãnãtate a câinelui, mãturã
micã, fãraº, pungi PVC, mãnuºi în ve -
derea colectãrii dejecþiillor ºi plimbarea
acestora în locurile neautorizate.

FLUIDIZAREA 
TRAFICULUI RUTIER

Serviciul Control Trafic Rutier din
cadrul Direcþiei Poliþiei Comunitare a
Primãriei municipiului Cluj-Napoca,
împreunã cu Serviciul Poliþiei Rutiere,
au acþionat intens la fluidizarea traficului
rutier în zona centralã ºi în principalele
intersecþii ale municipiului. Echipajele
de ridicãri auto, au efectuat 770 ridicãri
de autovehicule staþionate neregulamen-
tar, 768 blocãri ale roþilor autovehi cu -
lelor staþionate neregulamentar ºi au
aplicat un numãr de 913 sancþiuni con-
travenþionale în valoare de 182.600 lei.

VERIFICÃRI ÎN PARCÃRILE 
PUBLICE CU PLATÃ

Poliþiºtii comunitari din cadrul
Direcþiei Poliþia Comunitarã asigurã
punerea în aplicare a prevederilor H.C.L.
26/2010, privind aprobarea Regu  la men -
tului de administrare a parcãrilor publice
cu platã orarã, aprobate de Comisia
Municipalã de Sistematizare a Circula -
þiei din municipiul Cluj-Napoca. Neres -
pectarea prevederilor legale atrage sanc -
þionarea în conformitate cu HCL nr.
26/2010. În perioada 01.07-30.09.2010
au fost aplicate 9.981 de sancþiuni în va -
loare de 1.996.200 lei.

din controalele realizate de Poliþia
Comunitarã sunt fãcute ca urmare 
a sesizãrilor venite din partea 
cetãþenilor. Sesizãrile dumneavoastrã
sunt preluate 24 de ore din 24 
la dispeceratul Poliþiei comunitare
0264/598.78490%



(urmare din numãrul trecut)

Locaºul de cult a fost înzestrat cu un
frumos iconostas, pictat pe lemn de tei în
anul 1796 de cãtre Constantin Zugravu
din Braºov, care îl semneazã pe icoana
Mântuitorului. Pictura lui pãrãseºte
fãgaºul tradiþional, tinzând spre forme
occidentale. Icoanele au fiecare câte o
ramã aplicatã, poleitã cu foiþã de aur.

Astfel, bucuria praznicului Naºterii
Domnului din anul 1796 I-a adunat aici
pe românii clujeni la prima Liturghie care
a fost oficiatã de preotul Ilie Fulea, dupã
cum consemneazã acesta pe Liturghierul
tipãrit la Bucureºti în anul 1795 p. 111:
“Tuturor cãrora se cuvine a ºti arãt aceastã
sfântã bisericã neunitã din Cluj s-au fãcut
în zilele împãratului Francisc al Romei ºi
al Ardealului prinþ în anul 1795 ºi întâiu
preot eu am fost care întâiu am slujit
Sfânta Liturghie întrî’nsa, cu toatã inima
în frica Dumnezeiascã, luând mulþi
tãmãduiri”…

Memoriul protopopului Vasile Ro -
ºes cu spune cã aceastã bisericã a fost zi -
ditã de poporul românesc din Cluj, cu
ajutorul românilor din patrie ºi mai ales
al celor din Braºov ºi Þara Româneascã.
Clujenii au contribuit (în special) cu
lucrul mâinilor ºi cãrãuºitul, braºovenii
au contribuit cu înfrumuseþarea bise -
ricii (iconostasul), iar Dimitrie Stângã a
fost trimis în Þara Româneascã, de
unde a adunat bani pentru biserica din
Cluj.

Biserica are urmãtoarele dimensiuni
exterioare: 18,68 m lungime, 9,43 lãþimea
naosului, 18,95 m înãlþimea turnului ºi
între 0,70 ºi 0,80 m grosimea pereþilor.

Planimetric, monumentul are dis-
poziþie asemãnãtoare cu cea a numeroa -
selor biserici româneºti existente în
Transilvania la aceea datã.

“Toate colþurile ºi unghiurile în plan
ale pereþilor (exteriori) sunt marcate
de…niºte platbande unite cu profilul de
bazã ºi cu asiza orizontalã dispusã sub
corniºa întregii biserici. Ferestrele  (îm -
po  dobite cu vitralii) sunt toate semicir-
culare ºi au fiecare la bazã câte o corniºã
(de mortar) profilatã prin douã retrageri
succesive. Ancadramentul propriu-zis,
de fapt un chenar de mortar care iese
puþin din planul peretelui, are – în partea
superioarã, la bazã ºi în creºtetul arcului
semicircular – câte un bolþar marcat.
Faþada de vest este articulatã, în stânga ºi
în dreapta portalului cu câte un pilas-

tru… sub ferestrele turnului de pe latura
de nord ºi sud (ºi vest) se aflã câte o
deschidere de formã elipsoidalã, cu
bolþarul superior marcat. Câte o des -
chidere similarã, strãpunge, de aseme-
nea, fiecare dintre cele douã triunghiuri
de zidãrie, prin care turnul relativ îngust
se racordeazã la faþada de vest. În pe -
retele de vest al turnului se aflã o niºã”.
(Mircea Þoca, Clujul baroc, Cluj, 1983,
p.56).

Intrarea principalã din partea de vest
este ornamentatã în piatrã. În interior
cafasul tãvãnit este despãrþit de naos prin
trei arcade. Cei doi pilaºtri  ºi cei doi
stâlpi, care susþin arcadele, sunt placaþi cu
piatrã ºi au drept capiteluri o corniºã de -
corativã simplã. Atât spre pronaos cât ºi
spre naos decorat amplu la partea supe-
rioarã (o prelungire a corniºei de pe pi -
laºtrii de colþ ai naosului).

Pronaosul are o boltã cilindricã lon-
gitudinalã.

Pereþii naosului sunt articulaþi cu
pilaºtrii masivi, cu capiteluri corintice,
peste care se aflã o arhitecturã ºi o corniºã
cu profilaturã bogatã. Pilaºtrii naosului
susþin douã arcuri care se încruciºeazã ºi
au menirea de a susþine calota boemã.

Pardoseala pronaosului ºi a naosului
este din dale de piatrã. 

Altarul are formã semicircularã. Sub
fereastra din partea de est se aflã o niºã,
pentru scaunul arhieresc. La renovãrile
fãcute în anul 1919 pardoseala din dale de
piatrã a fost înlocuitã cu parchet. Tot
atunci s-a deschis în partea de sud a
altarului o uºã.

Locaºul de cult a fost înzestrat cu
manuscrise ºi tipãrituri pentru altar ºi
stranã, cu icoane ºi obiecte de cult, ce vor
face din el un adevãrat centru cultural al
oraºului.

Din anul 1796 pânã în anul 1932,
timp de 136 de ani, a fost singura bisericã
ortodoxã din capitala Transilvaniei. Aici a
fost instalat, la data de 29 iunie 1811, de
praznicul Sf. Apostoli Petru ºi Pavel,
Vasile Moga, ca episcop al românilor
ortodocºi din Ardeal ºi în data de 6/19
decembrie 1921 episcopul Nicolae Ivan.
Între anii 1921 – 1932 a servit drept cate-
dralã a reînviatei Episcopii a Vadului,
Feleacului ºi Clujului.

A fost reparatã în anii: 1823, 1877,
1919, 1937, 1944-45, 1951-58, 1982-83 ºi
2003-2010.

Aici au slujit urmãtorii preoþi: Ilie
Fulea (Fuleavici 1795-1828), Grigore Gal
(1830 – 1851), Vasile Roºescu (1851-
1888), Tuliu Roºescu (1888-1924), toþi

înmormântaþi în faþa bisericii, Nicolae
Vasiu (1925-1940), Ioan Costea (1940-
1946), dr. Florea Mureºanu (1946-1952,
fost protopop al Clujului, om  de culturã
aleasã, condamnat în anul 1958 la 25 de
ani de muncã silnicã pentru crima de
uneltire contra ordinei sociale, mort în
anul 1961 la penitenciarul din Aiud),
Ioan Bunea (01.04.1952 – 01.09.1952,
fost publicist, fost profesor la Seminarul
Teologic din Cluj, condamnat la 5 ani de
închisoare corecþionalã pentru întoc -
mirea unei programe analitice de predare
a Religiei la parohii), Titus Þifu (1952-
1958), Gheorghe Noveanu (1952-1958),
Octavian Bodea (1958-1974), în timpul
cãruia s-a reparat ºi pictat biserica de cãtre
pictorul clujean Coriolan Munteanu ºi 
s-a reparat casa parohialã), Traian Man
(1959-1986, fost protopop al Clujului
între anii (1971-1984), Simion Coman
(1975-1979, fost consilier eparhial), Ioan
Sâncrãian (1980-2001), Ioan Jeler
(1.04.1987 pânã astãzi) ºi dr. Cristian
Baciu (1.11.2001 pânã astãzi).

Din anul 1818, de când Ilie Fulea
semneazã în matricole ca protopop, cu
mici excepþii, unul din slujitorii acestei
biserici a îndeplinit ºi funcþia de protopop
ortodox al Clujului.

Cu ocazia restaurãrii din anul 1919 
s-a aflat în turnul bisericii un memoriu
de o miºcãtoare sinceritate, aºezat aici în
anul 1877 de cãtre fostul paroh ºi pro-
topop al Clujului, Vasile Roºescu. Din el
se vede cã biserica aceasta, singurul loc de
închinare al românilor ortodocºi din
Cluj, datoritã trecerii timpului ajunsese
într-o stare ce necesita o grabnicã reno-
vare, dar ºi o reprivire asupra importanþei
ºi preþuirii ce trebuiau sã i se acorde în
viitor.

“În iulie 1877 (scrie acest vrednic
preot) s-a început renovarea acoperiºului
cu þigle, punându-se scocuri de plev în
locul celor de lemn putrezite.

Dar zidarul Andrei Criºan, fiul bise -
ricii noastre, a observat cã ºi turnul tre-
buia acoperit, fiind ºindrilele putrede.
Prin urmare Comitetul a decis sã acopere
turnul cu plev ºi a se pune ºi o cruce nouã
de cositor”…

Protopopul Vasile Roºescu încheie
acest memoriu cu o rugãciune cãtre
Dumnezeu “ca sã trimitã darul sãu ceresc
asupra bisericii ºi naþiunii române gr. Ort.
În genere ºi îndeosebi asupra bisericii din
Cluj, ca atunci când se va afla aceastã
scriere, biserica ºi naþiunea românã, mai
înfloritoare poziþiune, atât spiritualmente
cât ºi materialmente, sã aibã, ca sã poatã

acoperi biserica ºi turnul, nu cu plev ºi
þigle, ci cu aramã sau alt material preþios,
iar crucea sã se refacã din aramã auritã.
Aºa sã fie”.

Nu s-a împlinit acest testament în
anul 1919, deoarece episcopul Nicolae
Ivan avea alte prioritãþi: construirea bise -
ricii Sfântul Nicolae, de pe str. Horea, ºi a
Catedralei Mitropolitane.

Dar anii 2003-2010 au însemnat pen-
tru aceastã bisericã plinirea vremii.

În aceºti ani s-a dat jos toatã tencuiala
interioarã ºi s-au pregãtit pereþii pentru o
nouã picturã, cea veche fiind deterioratã.

S-au schimbat ferestrele metalice cu
ferestre din lemn în cadrul cãrora au fost
montate vitralii în formã de fagure, ce
înfrumuseþeazã biserica ºi creeazã o at -
mosferã misticã, prielnicã rugãciunii.

Vitraliile au fost executate de cãtre
familia Egri din Cluj-Napoca.

În anii 2005-2006 s-a pictat biserica,
în frescã, de cãtre pictorii clujeni Botiº
Ioan ºi Mariana. Pictura s-a executat pe
fond albastru, dupã cum sunt pictate ºi
icoanele de pe iconostas, pictorii strã-
duindu-se, pe cât a fost cu putinþã, ca pic-
tura de pe pereþii bisericii sã se armo-
nizeze cu pictura iconostasului. Aureo -
lele sunt din foiþã de aur de 23 karate.

Scena “Sf. Treime”, de pe faþadã, din
mozaic veneþian aurit, a fost executatã de
firma Mozaicart SRL din Iaºi, condusã de
Virgil Moraru.

Iconostasul a fost restaurat de cãtre
Dragoº Dan Drãgan Hlinca, restaurator
autorizat.

S-a înlocuit lemnãria de la acoperiº,
mãcinatã de vreme. Þiglele vechi, de di -
mensiuni diferite, precum ºi tabla zincatã
de pe turla bisericii, au fost înlocuite cu
tablã de cupru (aramã). Crucea de pe
turla bisericii, a fost înlocuitã cu o cruce
confecþionatã din tablã de cupru poleitã
cu foiþã de aur. S-au executat consolidãri
ºi drenaj. Toatã tencuiala exterioarã a fost
înlocuitã cu tencuialã nouã, zugrãvitã cu
vopsea decorativã.

Portalul vechi, din cãrãmidã, anexat
ulterior, a fost înlocuit cu o copertinã
metalicã. S-a înlocuit parþial ºi s-a com-
pletat mobilierul.

Tencuielile interioare ºi exterioare,
lucrãrile de lemnãrie ºi tinichigerie au
fost executate de firma Gighibanda, com-
pusã dintr-un grup de tineri ieºeni, con-
duºi de Ionel Nãstasã.

Crucea de pe turla bisericii a fost exe-
cutatã de cãtre Petru Borodi din Cluj-
Napoca.

La data de 23 mai 2010 (Sãrbãtoarea
Rusaliilor) biserica va fi resfinþitã de cãtre
PS Vasile Someºanul, episcop vicar al
Eparhiei Vadului, Feleacului ºi Clujului,
cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop ºi
Mitropolit Bartolomeu, înconjurat de un
sobor de preoþi, în prezenþa autoritãþilor
locale ºi a unui mare numãr de credin-
cioºi.

Dãm slavã lui Dumnezeu cã în acest
mod am putut duce la îndeplinire gândul
sfânt al prot. Vasile Roºescu, dupã 133 de
ani.

Ostenitorii actuali ai bisericii sunt
preoþii Ioan Jeler, paroh ºi protopop al
Protopopiatului Ortodox Român Cluj I,
ºi dr. Cristian Baciu, consilier eparhial,
ajutaþi de cântãreþul Mihai Racolþa, stu-
dent teolog, ºi îngrijitoarea Maria Bindea,
fostã vieþuitoare de mãnãstire.

Consiliul parohial  este alcãtuit din
credincioºii: dr. Titus Nicoarã, Simion
Ciupei, Alexa Milchiº, ing. Gligor Topan,
dr. Ioan Mihai Nãstase, prof. dr. Emil
Dumitru, ing. Ioan Mureºan, ing. Con -
stantin Dumbravã, ing. Teodor Morar,
ing. Simion Lupea, ec. Dr. Costel Stanca,
Liviu Buº, Lazãr Domocuº ºi Tudor Bia.

Biserica se mândreºte cu un cor fru-
mos, armonizat pe patru voci, condus de
Florin Pop, licenþiat al Academiei de
Muzicã din Cluj-Napoca.

Preºedinta Comitetului de femei este
Delia Jeflea.

Aºadar, grãdina de la marginea ora -
ºului, pe care a fost clãditã aceastã bise -
ricã, s-a dovedit cu timpul a fi un loc bi -
necuvântat de Dumnezeu.

Locaºul de cult ºi casele parohiale, cu
pomii ce le înconjoarã, oferã intimitatea
unui schit ºi sunt o oazã de liniºte ºi de
reculegere într-un oraº tumultuos.

Biserica, în prezent monument is -
toric, a fost ºi este o fãclie care a luminat ºi
lumineazã cãrãrile clujenilor ºi face parte
din avuþia spiritualã a locuitorilor acestui
oraº pe care l-a ocrotit cu fiinþarea ºi rugã-
ciunile ei timp de peste douã secole.

Înscrie, Doamne, în Cartea Vieþii pe
toþi ctitorii, donatorii, ostenitorii, sluji-
torii ºi închinãtorii acestui sfânt locaº.

Pr. Ioan Jeler
Pr. Dr. Cristian Baciu

BISERICA ORTODOXÃ ROMÂNÃ “SFÂNTA TREIME”
DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (II)
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În anul 2010 municipiul Cluj-Napo -
ca a fost ales ca locul ideal pentru investiþii
cu capital strãin. Corporaþii internaþionale
precum ING, LG, Sykes, Ranbaxy sau
Carrefour au realizat investiþii ºi extinderi
ale afacerilor în zonã, oferind noi locuri de
muncã pentru personal calificat ºi înalt
calificat. Potrivit reprezentanþilor investi-
torilor, motivele care au stat la baza
selecþiei Clujului din liste de zeci de oraºe
europene au avut la bazã oferta forþei de
muncã bine pregãtite, deschiderea
autoritãþilor locale ºi amplasarea geogra -
ficã a oraºului, legat de orice punct de þarã
sau din zona Europei centrale ºi de est.
Mai mult, poziþia geograficã a Clujului
face din oraºul nostru un punct de maxim
interes pentru companiile asiatice, un
semnal puternic în acest sens fiind efor-
turile pe care le fac þãri precum Coreea
sau China de a strânge relaþiile de colabo-

rare cu autoritãþile locale, în demersul de
a pune bazele unei dezvoltãri de viitoare
parteneriate cu mediul privat clujean. În
acest sens, o delegaþie de oameni de afa -
ceri va fi prezentã la începutul lunii oc -
tombrie în Coreea, în oraºul înfrãþit
Suwon, cunoscut drept “oraºul Sam -
sung”. Pri marul Sorin Apostu onoreazã

în luna oc tom brie invitaþiile oficiale ale
autoritãþilor din Suwon ºi ale celor din
Zhengzhu, China, ocazie cu care va avea în -
tâlniri cu o serie de mari companii din zonã.    

Compania multinaþionalã Ranbaxy,
concern din care face parte compania clu-
jeanã de medicamente Terapia SA a
comunicat primarului Sorin Apostu, în
cadrul unei întâlniri oficiale, decizia
Consiliului de Administraþie al companiei
de a menþine Cluj-Napoca drept oraºul –
cartier general al concernului în ceea ce
priveºte organizarea activitãþilor destinate
pieþelor regionale. Totodatã, compania va
continua procesul de extindere a activi -
tãþilor, fapt care va duce în perioada ime-
diat urmãtoare la o creºtere a numãrului
de anagajaþi cu circa 30 de persoane înalt
calificate, iar în 2011 la o campanie masivã
de angajãri pentru a susþine extinderea
operaþiunilor la Cluj-Napoca.

Totodatã  reprezentanþii Ranbaxy au
dorit sã reconfirme importanþa pe care o
are buna comunicare ºi colaborare cu
adminsitraþia publicã localã în imple-

mentarea cu succes a politicilor de dez-
voltare.  Un alt investitor, de aceastã datã
român care va aduce peste 230 de locuri
de muncã la începutul anului 2011 este
retailerul Dedeman. În cadrul întâlnirii pe
care primarul a avut-o cu Dragoº Pavãl,
preºedintele grupului Dedeman, acesta a
declarat cã au fost demarate lucrãrile de
construcþie pentru noul magazin din
cadrul lanþului, care se va deschide la
Cluj-Napoca, în 25 februarie 2011 ºi va fi
amplasat pe str. Fabricii de Chibrituri, în

perimetrul fostei uzine Tehnofrig. „Mã
bucur cã prezenþa companiei Dedeman
va aduce în primã fazã circa 230 de noi
locuri de muncã la Cluj-Napoca, la care
se adaugã cele indirect create, oferite de
companiile clujene angajate în construcþia
magazinului. De asemenea, cred cã
venirea la Cluj–Napoca a unor investitori
în aceastã perioadã dificilã din punct de
vedere economic aratã cã oraºul nostru
este un pol de atracþie” a declarat primarul
Sorin Apostu. 

Zilele Clujului la Pécs

În data de 17 septembrie la ora 18.00 a
avut loc la sala Klub din Casa Artelor
vernisajul expoziþiei de artã decorativã tex-
tilã ºi ceramicã realizate de Uniunea
Artiºtilor Plastici Cluj.

Evenimentul a fost urmat la ora 19.00
de un alt vernisaj al unei expoziþii de artã
fotograficã organizatã de Casa Municipalã
de Culturã intitulat ”Clujul interbelic”, la
care a participat primarul Sorin Apostu ºi
primarul Pecs-ului, Pava Zsolt.

“Experienþa Pecs-ului de a fi o capitalã
culturalã europeanã este una foarte impor-
tantã pentru noi în contextul în care
municipiul Cluj-Napoca a fãcut primii
paºi în a candida la acest statut în anul
2020” a declarat primarul Sorin Apostu.

“Pecs-ul este alãturi de Cluj-Napoca
în acest proiect, ne-am exprimat în mod
public ºi oficial susþinerea pentru candi-
datura Clujului la Capitalã Culturalã
Europeanã, iar atunci când va fi timpul,
întreaga noastrã expertizã în acest sens va fi
pusã la dispoziþia prietenilor noºtri de la

Cluj” a declarat Pava Zsolt, primarul ora -
ºului Pecs.

În data de 18 septembrie a avut loc
deschiderea turneului de baschet a ora ºelor
înfrãþite cu Pecs-ul, în cadrul cãreia Clujul
a participat cu o echipã mixtã de jucãtori
din categoria “old boys”. Rezul tatul final a
plasat echipa clujeanã pe locul al treilea,
turneul fiind adjudecat de echipa Serbiei.    

Sâmbãtã a fost ºi ziua meºteºugurilor ºi a
tradiþiilor clujene la Pecs, în zona zidului vechii
Cetãþi fiind amenajate standuri cu produse
artizanale specifice, care s-au bucurat de un
mare interes din partea trecãtorilor. 

În cursul dupã-amiezii, în piaþa rezervatã
pentru Zilele Clujului la Pecs vizitatorii au

participat la o masã câmpeneascã cu mititei ºi
varzã a la Cluj pregãtite la faþa locului de  cãtre
bucãtarii Cantinei Primã riei. Evenimentul a
fost apreciat în mod special de cãtre turiºti,
care au savurat preparatele clujene.  

În 19 septembrie Fabrica de Pensule a
prezentat un spectacol audio-vizual în
spaþiul public, spectacol care a mai fost
prezentat ºi la Istambul, la rândul sãu
Capitalã Culturalã a Europei în 2010 ºi
care a permis crearea unui context global
al manifestãrii artistice a clujenilor. Din
delegaþia clujeanã la Pecs a fãcut parte ºi
ansamblul Dor Transilvan care a încântat
spectatorii cu demonstraþiile extraordi -
nare de mãiestrie ºi folclor autentic.

Delegaþia Primãriei Cluj - Napoca 
a participat în perioada 
17-19 septembrie la Zilele Clujului
la Pecs — Capitalã Culturalã
Europeanã. În cadrul 
evenimentului au avut loc o serie
de manifestãri, prin care clujenii 
au promovat cultura ºi tradiþiile
sale în spaþii publice din 
oraºul înfrãþit.

Meºteri populari

Ansamblul Dor Transilvan

CLUJ-NAPOCA ATRAGE 
ÎN CONTINUARE INVESTIÞII STRÃINE 

Investiþiile vor aduce peste 1.200 de noi locuri de muncã în urmãtoarele luni

Deschidere ING

Prezentare LG Monitor 3D  LG

Terapia Ranbaxy

Deschidere Sykes


