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PROGRES IMPLEMENTARE PROIECT

Fazarea proiectului „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric –Depozit Deºeuri

periculoase UCT-Poºta Rât (Municipiul Turda)”,

Cod MYSMIS: 109815

Referitor la proiect: Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit Deºeuri

periculoase UCT-Poºta Rât (Municipiul Turda)”, Cod MYSMIS: 109815

Proiectul are ca obiect specific schimbarea destinaþiei terenului de 10ha aflat la adresa

str. Petru Maior, FN, municipiul Turda, jud.Cluj, prin transformarea acestuia din depozit de

deºeuri într-o zonã de utilitate publicã. Proiectul este fazat ºi urmeazã sã fie finanþat pe o

perioadã de 62 de luni (01.08.2018 - 30.09.2022), prin POIM 2014-2020 PE Axa Prioritarã 4

– „Protecþia mediului prin mãsuri de conservare a biodiversitãþii, monitorizãrii calitãþii aerului

ºi decontaminare a siturilor poluate istoric„ Obiectivul Specific 4.3. - reducerea suprafeþelor

poluate istoric”, prin Contractul de finanþare nr.75/19.06.2017 între Ministerul Dezvoltãrii

Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de

Management ºi Municipiul Turda ca beneficiar, în valoare de 79.568.907 plus TVA în valoare

de 14.868.3403.45 lei.

În cadrul proiectului pânã la aceastã datã au fost prelevate probe de pe întreaga suprafaþã

a sitului, necesare întocmirii proiectului tehnic.

Activitãþile care s-au desfãºurat pentru demararea activitãþii de desorbþie termicã sunt

cele de defriºare a masei lemnoase ºi predare a acesteia (cea necontaminatã) cãtre Domeniul

Public, iar cea contaminatã cãtre Recycling Prod SRL, în vederea distrugerii de cãtre firma

autorizatã. S-a executat igienizarea zonei ºantierului prin strângerea selectivã a deºeurilor

de pe suprafaþa terenului ºi predarea acestora cãtre operatorul de salubritate din zonã. Se

executã lucrãri de forare pentru puþurile de monitorizare a apei freatice de pe perimetrul

ºantierului.

 La organizarea de ºantier s-a executat platforma din balast pe care se monteazã instalaþia

de desorbþie termicã, s-a executat o cuvã de beton pentru spãlarea roþilor autovehiculelor

care lucreazã pe ºantier, un bazin de colectare apã de ploaie (lagunã) în care se va aduna

apa meteoricã de pe suprafaþa pe care se va depozita materialul contaminat. Aceastã

suprafaþã este controlatã ºi bine determinatã, fiind protejatã conform proiectului de o

geomembranã de protecþie care nu permite ca solul sã fie infestat accidental.

Se executã lucrãri la digul de protecþie al ºantierului, acest dig reprezintã închiderea

ºantierului pe cea de-a patra laturã, iar pe celelalte trei s-au executat lucrãri de împrejmuire

pe o lungime de 1400 m. A fost executatã devierea pârâului Sãrat ºi amenajarea acestuia,

inclusiv tubarea lui pentru protejare, pârâul Sãrat s-a amenajat inclusiv la deversarea lui în

râul Arieº. Au fost montate camerele de supraveghere, stâlpii de iluminat, se lucreazã la

poziþionarea cablurilor de medie tensiune pe strada Rãsãritului pentru alimentarea postului

de transformare care deserveºte atât instalaþia de desorbþie termicã, cât ºi ºantierul în sine.

Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) prin Programul

Operaþional Infrastructurã Mare (POIM) 2014-2020.

Manager proiect

Apahidean Dorin

Telefon 0785157158

Email:administratorpublic@primariaturda.ro

A N U N Þ

Direcþia de Asistenþã Socialã ºi Medicalã (DASM),

serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,

organizeazã concurs de recrutare pe perioadã nedeterminatã, pentru ocuparea

a 2 (douã) posturi de îngrijitor la domiciliu, funcþii contractuale de execuþie

vacante la Serviciul Asistenþa Persoanelor Vârstnice

Denumirea posturilor:

- îngrijitor la domiciliu – 2 posturi vacante la Unitatea de Îngrijiri la domiciliu

Nivelul studiilor :

- studii generale sau studii medii dovedite cu adeverinþã sau certificat de

absolvire, dupã caz;

- candidaþii sã deþinã atestat/certificat de calificare sau echivalent în ocupaþia de

îngrijitor bãtrâni la domiciliu, îngrijitor bolnavi la domiciliu sau îngrijitor la domiciliu,

eliberat de autoritãþile abilitate;

- vechime în ocupaþia de îngrijitor la domiciliu necesarã ocupãrii posturilor

vacante: nu este necesarã.

Data, ora ºi locul desfãºurãrii concursului:

 – proba scrisã: 23.09.2021, ora 10,00, municipiul Cluj-Napoca, Str. Venus, nr.

20-22, etaj 2, sala de ºedinþã.

 – proba interviu: 27.09.2021, ora 10,00, municipiul Cluj-Napoca, Str. Venus,

nr. 20-22, etaj 2, sala de ºedinþã.

Data-limitã pânã la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs pentru

posturile mai sus menþionate: 15.09.2021, ora 15,30, la sediul DASM din municipiul

Cluj-Napoca, Str. Venus, nr. 20-22, etaj 2, sala 218. Pentru detalii suplimentare ne

puteþi contacta la numerele de telefon: 0732/550982 sau 0728/137364..

Secretarul comisiei de concurs/persoana de contact: Tãmãºan Marinela-Monica.
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Firmã autorizatã

de acoperiºuri

executãm

cabane, terase, garaje,

garduri, reparaþii

blocuri, þigle, cornuri.

Curãþenie la terminarea

lucrãrii.

Reducere 25% la pensionari.

Dl Gabi Sic 0743-571491;

0737-325.153.
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Conducerea Facultãþii de Farmacie,

din cadrul Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie

“Iuliu Haþieganu” Cluj-Napoca,

îºi exprimã compasiunea ºi regretul pentru trecerea

în nefiinþã a tatãlui colegei noastre Liana Criºan.

Împãrtãºim nemãrginita durere pe care colega

noastrã ºi familia sa o încearcã prin pierderea

suferitã ºi transmitem un gând de sincere

condoleanþe în aceste momente grele.
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DIVERSE

  •  Agentia pentru Protectia

mediului Cluj anunþã publicul

interesat cã planul Plan

Urbanistic Zonal introducere

teren în intravilan ºi instituire

zone de locuire ºi funcþiuni

complementare, în com. Poieni,

sat Valea Drãganului, nr. 180C,

judeþul Cluj, nu necesitã evaluare

de mediu, planul urmând a fi

supus procedurii de adoptare fãrã

aviz de mediu. Observaþiile ºi

comentariile publicului interesat

privind decizia etapei de

încadrare se trimit în scris la

Agenþia pentru Protecþia Mediului

Cluj, Calea Dorobanþilor, nr. 99,

bl. 9B, cod 400609, telefon 0264

410722, fax: 0264410716, e-mail:

office@apmcj.anpm.ro in zilele de

luni-vineri, între orele 9 - 13, în

termen de 10 zile caledaristice de

la data apariþiei anunþului. (4949)

DECESE COMEMORÃRI
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SC NERA MUREªAN

SECURITY SRL,

angajeazã

dispecer,

personal pentru

instalãri sisteme de

securitate

(pot fi ºi necalificaþi).

Tel: 0264.591.880

0758.233.433

  •  Suntem alãturi de

doamna Liana Criºan în

aceste momente grele,

prilejuite de trecerea

în eternitate a tatãlui sãu,

ºi transmitem sincere

condoleanþe întregii

familii. Familia Gianina ºi

Ovidiu Criºan. (49457)

  •  Suntem alãturi de

colega noastrã Liana

Criºan în aceste momente

de grea cumpãnã ºi tristeþe

prin care trece la

dureroasa despãrþire de

tatãl sãu. Dumnezeu sã-l

odihneascã în pace! Colegii

din cadrul Facultãþii de

Farmacie. (49457)

Agenþia de publicitate a ziarului FÃCLIA de Cluj

preia anunþuri de publicitate

(licitaþii, citaþii, vînzãri, pierderi, matrimoniale, diverse),

ºi în ziarul ADEVÃRUL.

Vã aºteptãm la sediul din Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 33.

Informaþii la 0264-450.707; 0788-476.727 ºi 0788-307.324.


