obþinerii avizului de mediu poate fi consultatã la sediul
Data limitã de depunerepentru
a dosarelor
este 31.08.2020,
ora 12,00.
Dosarele
se
”PUZ pentru
construire Agenþiei
pentru
Protecþia
depun la Biroul Personal camera
24
–
USAMV
Cluj-Napoca,
telefon
0264-596384
/
ansamblu de 4 imobile de Mediului
Cluj,
Calea
int.237.
locuinþe colective cu regim de Dorobanþilor, nr. 99, ºi(CS
la 2789)
sediul

publicitate
publicitate

8
8

înãlþime D+P+3E+ER cu parter titularului House Luxury
comercial, amenajãri exterioare, Investment SRL din Com. Rîºca,
DIVERSE
împrejmuire teren, extindere sat Dealul Mare, nr. 20, jud.
S.C.
LUXURY reþele ºi branºamente apã, Cluj, din data de 12.08.2020
SUBREDACÞIA DEJ - str. 1 Mai nr. 2, orar:•L-V:
8-13;HOUSE
tel/fax 0264-216.075
INVESTMENT S.R.L. ºi S.C. ARCA canal, gaz ºi curent electric, între orele 9 - 13. Publicul
luni,
17poate
august
2020în
17
august
2020
INVESTMENT S.R.L., în calitate operaþiuni notariale, alipire/luni,
interesat
transmite,
de titulari, anunþã publicul dezlipire teren” în comuna scris, comentarii ºi sugestii, pânã
interesat asupra declanºãrii Floreºti, sat Floreºti, strada în data de 31.08.2020, la APM
etapei de încadrare, conform Cãtanelor nr. 11E, judeþul Cluj. Cluj, str. Dorobanþilor, nr. 99,
PIERDERI
H.G. nr. 1076/2004, în vederea Prima versiune a planului, bloc 9B, cod 400609, fax 0264obþinerii avizului de mediu poate fi consultatã la sediul 410
716,
e-mail
• SC QUANTUMPHARM
SRL
în
pentru ”PUZ pentru construire Agenþiei pentru Protecþia office@apmcj.anpm.ro
cu sediul social în Cluj-Napoca,zilele
straluni - vineri, între orele 9,00ansamblu de 4 imobile de Mediului
Cluj,
Calea de
da Ecaterina
Varga, numărul 8, CIF
locuinþe colective cu regim de Dorobanþilor, nr. 99, ºi la sediul 13,00. (46952)
ANUNÞ
RO10574400, Număr de înregistra-

www.ziarulfaclia.ro
www.ziarulfaclia.ro

având ca domeniu de activitate salubritate
ºi activitãþi similare angajeazã

MECANICI AUTO

(CP 89)

SC ROSAL GRUP SA Bucureºti,
Sucursala Cluj-Napoca,

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat ºi completat de H.G. nr. 1027/
2014 Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã Cluj-Napoca
organizeazã concurs la sediul Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã
Cluj-Napoca din str. Mãnãºtur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual
vacant de:
* Director General Administrativ – 1 post contractual vacant la Direcþia General
Administrativã – USAMV Cluj-Napoca
Condiþii de participare:
PIERDERI
- Vechime în specialitatea studiilor minim 8 ani
- Vechime minim 2 ani într-o funcþie de conducere la o instituþie bugetarã
- Studii superioare de lungã duratã în domeniul ºtiinþe economice
- Studii de master sau doctorat în domenii relevante activitãþii (agriculturã,
horticulturã, economice, etc)
Tipul probelor:
Proba scrisã în data de 08.09.2020, ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca
Interviul în data de 11.09.2020, ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca
Data limitã de depunere a dosarelor este 31.08.2020, ora 12,00. Dosarele se
depun la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264-596384 /
int.237.
(CS 2789)

Condiþii pentru ocuparea posturilor: Calificare în domeniu
Cerinþe:
Seriozitate ºi profesionalism
Beneficii:
Salariu atractiv;
Tichete de masã pentru fiecare zi lucratã
Cererile se pot depune la adresa:

Cluj-Napoca, str. Gârbãu 12, Bloc H, între orele 9.00-16.00
Telefon 0264-456.863 interior 120,
email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNȚ
MUNICIPIUL TURDA (titularul proiectului) anunță publicul
interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul „FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEȘEURI
PERICULOASE UTC – POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) – ETAPA II – LUCRĂRI DE REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC” în municipiul Turda, strada Petru Maior (Poșta
Rât), nr. F.N., județul Cluj. Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj
poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului, poate fi consultat la sediul A.P.M. Cluj din Calea Dorobanţilor, nr.
99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1300, și
la sediul MUNICIPIUL TURDA, din municipiul Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele
9-1300. Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă
de internet: www.apmcj.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TURDA, din
municipiul Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, în data
de 17.09.2020 începând cu orele 16.30. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul A.P.M. Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj în zilele de luni-vineri, între orele 9-1300, până la data
de 17.09.2020.

DIVERSE
• S.C. HOUSE LUXURY
INVESTMENT S.R.L. ºi S.C. ARCA
INVESTMENT S.R.L., în calitate
de titulari, anunþã publicul
interesat asupra declanºãrii
etapei de încadrare, conform
H.G. nr. 1076/2004, în vederea
obþinerii avizului de mediu
pentru ”PUZ pentru construire
ansamblu de 4 imobile de
locuinþe colective cu regim de

înãlþime D+P+3E+ER cu parter
comercial, amenajãri exterioare,
împrejmuire teren, extindere
reþele ºi branºamente apã,
canal, gaz ºi curent electric,
operaþiuni notariale, alipire/
dezlipire teren” în comuna
Floreºti, sat Floreºti, strada
Cãtanelor nr. 11E, judeþul Cluj.
Prima versiune a planului,
poate fi consultatã la sediul
Agenþiei pentru Protecþia
Mediului
Cluj,
Calea
Dorobanþilor, nr. 99, ºi la sediul

titularului House Luxury
Investment SRL din Com. Rîºca,
sat Dealul Mare, nr. 20, jud.
Cluj, din data de 12.08.2020
între orele 9 - 13. Publicul
interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii, pânã
în data de 31.08.2020, la APM
Cluj, str. Dorobanþilor, nr. 99,
bloc 9B, cod 400609, fax 0264410
716,
e-mail
office@apmcj.anpm.ro în zilele
de luni - vineri, între orele 9,0013,00. (46952)

re a comerțului J12/829/1998, declară pierdut Certificat Constatator
emis de ONRC Cluj-Napoca pentru
sediul social și punctele de lucru din
comuna Apahida, strada Libertății,
numărul 317 și numărul 319 G. Se
declară nul.

DECESECOMEMORÃRI
• Ieri, duminică, 16 august,
s-au împlinit 30 de ani de când
a trecut în eternitate iubitul
meu frate Gero Carol Dan.
Dormi în pace suflet bun. Nu
te voi uita niciodată. Sorin.
• Sincere condoleanțe
familiei Voichița și Sergiu
Groza, la trecerea în eternitate a unchiului lor drag,
dr. chirurg GROZA ANTON. Acesta a încetat din
viață la o venerabilă vârstă
în urma unei lungi și nedrepte suferințe, după ce
decenii de-a rândul a luptat și a salvat viața multor
semeni. Rămas bun, dragă
Toni, iubit coleg de liceu și
generație. Dormi în pace.
Ing. Ioan Ghiolțean

administrație
Consilierii locali clujeni
vor dezbate, în ședința
de joi, un proiect de
hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic zonal.
de restructurare urbană
pe str. Gării nr. 21, pentru
extinderea Liberty
Technology Park

Proiectul imobiliar ce vizează extinderea ansamblului
Liberty Technology Park, pe
strada Gării nr.21 s-a aflat
până de curând în dezbatere
publică.
Planul urbanistic zonal-prevede parcelarea terenului pe
care vor fi ridicate 6 clădiri
noi, 2 blocuri de locuințe, 3
clădiri de birouri și o grădiniță.
„Prin PUZ se propune parcelarea terenului în vederea
realizării unui ansamblu mixt
format din 6 corpuri de clădire (o grădiniță, două imobile
de locuințe colective și trei
imobile mixte) ce completează
spațial ansamblul Liberty Technology Park existent, precum și amenajarea terenului:
spații verzi (plantații înalte,
medii și joase), sistem de alei
și platforme pentru circulații
auto și pietonale, spații pentru

Un important parc tehnologic
din Cluj-Napoca se extinde
PIERDERI

biciclete, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă și
alte activități în aer liber compatibile, platforme subterane
pentru colectarea selectivă a
deșeurilor pe patru fracții”, se
arată în proiectul de hotărâre.

De asemenea, accesul la ansamblu se va realiza din strada
Gării și din strada Oașului.
De asemenea, se propune o
legătură auto și pietonală între
cele două străzi, astfel fiind
îmbunătățită circulația auto

în zonă. Staționarea autovehiculelor se va realiza în spații
specializtae dispuse în subsolul clădirilor și, de asemenea,
se vor amenaja și locuri de
parcare la sol.
Anca M. Colibășanu

DECESEImobil
mixt și de locuințe
COMEMORÃRI
colective, pe Bulevardul Muncii
Aleșii locali vor dezbate, în ședința de joi, un proiect de
hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal
pentru parcelarea și dezvoltarea unei zone cu funcțiuni
mixte pe Bulevardul Muncii nr. 191-195.

Conform proiectului, prin planul urbanistic zonal
se propune dezvoltarea zonei prin parcelarea terenului
în patru parcele și edificarea unui imobil mixt, a unui
imobil de locuințe colective și spațiu verde cu acces
public nelimitat. Anterior recepției construcțiilor se
va reconfigura și reamenaja alveola pentru stația de
transport în comun între aleea propusă prin planul urbanistic zonal și până la stâlpul CTP, din partea estică
a teritoriului reglementat, inclusiv trotuarul pentru
care se va asigura lățimea de trei metri, pe toată lungimea alveolei.
Din punct de vedere al rețelelor tehnico-edilitare, în
zonă există rețele de apă și canalizare, electrică și telefonie, iar din punct de vedere arhitectural construcțiile
edificate sau în curs de edificare sunt în sistem deschis,
mai exact – construcții izolate și cu regim de înălțime
redus.
„De asemenea, prin acest plan se stabilesc reglementări în concordanță cu prevederile legislației în vigoare
în ceea ce privește regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea admisă, procentul de ocupare a terenului,
retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față
de limitele laterale și posterioare ale parcelei caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, dar și materialele admise”, se mai arată în proiect.
Anca M. Colibășanu

410
office@ap
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