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Comuna Chinteni, titular a planului:

Elaborare PUZ pentru zona „Sub Plopi” –

urbanizare zonã în vederea construirii, în

comuna Chinteni, sat Chinteni, anunþã

publicul interesat despre deciziei APM Cluj

de emitere a avizului de mediu pentru plan.

Varianta avizatã a planului poate fi consultatã

la sediul Primãriei Comunei Chinteni, sat

Chinteni, strada Unirii, nr. 232, jud Cluj, în

zilele de luni-vineri, între orele 9-16.
(52745)

Comuna Chinteni, în calitate de titular, anunþã

publicul asupra adoptãrii planului: Elaborare PUZ

pentru zona „Sub Plopi” – urbanizare zonã în

vederea construirii, în comuna Chinteni, sat Chinteni.

Planul adoptat ºi declaraþia titularului privind modul

în care consideraþiile privind mediul au fost integrate

în plan, modul în care raportul de mediu a fost

pregãtit, modul în care opiniile exprimate de public

ºi alte autoritãþi au fost luate în considerare în luarea

deciziie de emitere a avizului de mediu, motivele

pentru alegerea alternativei de plan, în comparaþie

cu alte alternative prezentate, pot fi consultate la

sediul Primãriei Comunei Chinteni, Chinteni, strada

Unirii, nr. 232, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între

orele 9-16.
(52745)

  •  Dru Land SRL anunþã

publicul interesat asupra

depunerii solicitãrii de emitere a

acordului de mediu pentru

proiectul Dezvoltarea activitãþii

Dru Land S.R.L., Mãnãstireni,

judeþul Cluj. Informaþiile privind

proiectul propus pot fi consultate

la sediul Agenþiei pentru

Protecþia Mediului Cluj, din Cluj-

Napoca, Str. Calea Dorobanþilor

nr. 99, în zilele de luni-joi între

orele 09:00-14:00 ºi vineri între

orele 09:00-12:00. Observaþiile

publicului se primesc zilnic la

sediul Agenþiei pentru Protecþia

Mediului Cluj, Cluj-Napoca, Str.

Calea Dorobanþilor Nr. 99 Jud

Cluj. (52747)

  •    Aceastã informare este

efectuatã de S.C. Dru Land S.R.L.,

cu sediul în  jud. Sãlaj, comuna

Cehu Silvaniei, sat Motis, nr. 91,

ce intenþioneazã sã solicite de la

A.N. Apele Române-

Administraþia Bazinalã de Apã

Someº-Tisa, aviz de gospodãrire

a apelor pentru  investiþia:

“Dezvoltarea activitãþii DRU

LAND S.R.L.”, propus a se realiza

în jud. Cluj, comuna Mãnãstireni,

sat Mãnãºturu Românesc, nr.

cadastral 54.223.Aceastã

investiþie este nouã. Ca rezultat

al procesului de producþie vor

rezulta ape uzate, care vor fi

epurate în staþie de epurare,

dotatã cu treaptã biologicã.

Aceastã solicitare de aviz este

conformã cu prevederile Legii

apelor nr. 107/1996, cu

modificãrile ºi completãrile

ulterioare. Persoanele care

doresc sã transmitã observaþii,

sugestii ºi recomandãri se pot

adresa solicitantului, dupã data

de  24.10.2022. (52748)

 • S.C. VLG RO S.R.L. anunþã

publicul interesat asupra

depunerii solicitãrii de emitere a

acordului de mediu pentru

proiectul “Construire halã de

depozitare, amenajãri exterioa-

re, branºamente, reþele de

incintã ºi împrejmuire” propus a

fi amplasat în sat Mãrtineºti nr.

7B, comuna Tureni, jud. Cluj.

Informaþiile privind proiectul

propus pot fi consultate la sediul

Agenþiei pentru Protecþia

Mediului Cluj, din Cluj-Napoca,

str. Calea Dorobanþilor nr. 99, ºi

la sediul S.C. VLG RO S.R.L. din

sat Mãrtineºti nr. 7B, comuna

Tureni, judeþul Cluj, în zilele de

luni-joi între orele 9:00-14:00 ºi

vineri între orele 9:00-12:00.

Observaþiile publicului se

primesc zilnic la sediul Agenþiei

pentru Protecþia Mediului Cluj,

Cluj-Napoca, Calea Dorobanþilor

nr. 99, jud. Cluj. (52803)

DECESE

COMEMORÃRI

 • S-au împlinit 16 ani ºi

respectiv 35 de ani de la

decesul dragilor mei

pãrinþi: SALAMON ANA ºi

ARPAD MÃÞAR-BELES.

Bunul Dumnezeu sã-i aibã

în pace! Fiica Mariana.

(52101404)

PIERDERI

 • POP ADRIAN MARIUS

pierdut legitimaþie de parcare

pentru persoane cu handicap

emisã de DGASPC Cluj. O declar

nulã. (52101402)

 • CLS ARTCONSTRUCT SRL,

CUI 31312053, pierdut

certificat de înregistrare în

scopuri de TVA. Se declarã nul.

(52101403)

DIVERSE

  •  Daczo Katalin mar. Forman,

Forman Gyula, Forman Joszi,

Forman Laszlo, Vad. lui Forman

Joszef Daczo Katalin, Forman

Joszef, Arkosi Katalin ºi Arkosi

Anna, sunt citaþi în data de

03.11.2022 la Judecãtoria Turda

în Dos. nr. 7993/328/2021, în

proces cu Trâncã Ovidiu.

(52746)

actualitate

Sute de persoane au aşteptat-o, 
vineri, la Gara din Cluj-Napoca, 
pe Majestatea Sa Margareta, 
Custodele Coroanei Române, 
însoţită de Alteţa Sa Regală 
Principele Radu, şi de Alteţa 
Sa Regală Principesa Sofia, la 
plecarea spre Alba-Iulia, cu 
trenul regal, cu ocazia aniversării 
Centenarului Încoronării Regelui 
Ferdinand şi a Reginei Maria, la 
Alba Iulia.

Pe peronul gării, oamenii i-au în-
tâmpinat cu flori, a avut loc un ce-
remonial militar, iar o pereche de 
tineri din cadrul Ansamblului Fol-
cloric Studenţesc „Mugurelul” al 
Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) 
din Cluj-Napoca, îmbrăcaţi în port 
popular specific judeţului Cluj, i-a 
întâmpinat cu pâine şi sare, semn al 
tradiţiei şi ospitalităţii.

„În vechime, oferirea pâinii (la în-
ceput erau boabe de grâu) şi a sării era 
un semn acceptare faţă de cel care ve-
nea în casa sau în ţinutul cuiva. Pâinea 
(grâul) simboliza bogăţia câmpului, 
iar sarea era adevăratul aur al anti-

chităţii, fiind, vreme de milenii, cel 
mai scump produs de comerţ. „Grâul 
este cinstea mesei”, spune folcloristul 
Simeon Florea Marian, referindu-se 
la rolul de căpătâi pe care-l are pâi-
nea în lumea satului. În lumea satului 
românesc mai există şi acum tradiţia 
ca stăpânul casei, înainte de a mânca 
toţi cei din familie, să facă semnul 
crucii deasupra pâinii şi abia apoi să 
o frângă şi să o împartă. Grâul şi pâi-
nea sunt încărcate de o simbolistică 

arhaică, dar încă puternic prezentă în 
lumea satului, fiind, după caz, semn 
de bucurie, rodnicie, belşug şi puri-
tate”, arată Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj. Trenul regal care 
a plecat din Cluj-Napoca a mai oprit 
la Câmpia Turzii, Aiud şi Teiuş, iar 
sâmbătă va intra în Alba Iulia.

Majestatea Sa Margareta, Custo-
dele Coroanei Române, a fost pre-
zentă timp de patru zile în Cluj-Na-

poca, unde a participat, alături de 
Prinţul Edward al Marii Britanii şi 
de Prinţul Guillaume de Luxem-
burg, la Forumul Fundaţiei The 
Duke of Edinburgh International 
Award. De asemenea, Majestatea 
Sa Margareta şi cei doi reprezen-
tanţi ai caselor regale din Marea 
Britanie şi Luxemburg au primit, 
joi, în semn de omagiu, Diploma 
de onoare şi Medalia Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

CTP Cluj-Napoca 
– precizări pentru 
studenți, masteranzi  
și doctoranzi 

Primăria Municipiului Cluj-Napo-
ca şi Compania de Transport Public 
Cluj-Napoca S.A.  anunță că începând 
cu data de 14.10.2022, studenþii, 
masteranzii şi doctoranzii pot trans-
mite on-line solicitările pentru emite-
rea Cardului de transport încărcat cu 
Abonament gratuit cu 120 de călătorii 
pe lună, valabile în Cluj-Napoca, acce-
sand site-ul www.ctpcj.ro sau link-ul 
https://e-primariaclujnapoca.ro/ctp/

„Cardul se va emite în câteva zile 
de la solicitare iar solicitanții vor fi in-
formați pe email cu privire la data şi 
locul de unde pot ridica cardurile de 
transport.

Pentru Abonamentele cu reduce-
re şi pentru reîncărcarea cardurilor 
emise în anii precedenți vă rugăm să 
vă adresați în continuare Centrelor de 
vânzare carduri.

Vă reamintim că abonamentele se 
vor putea prelungi ulterior la auto-
matele din stații, cu condiția ca abo-
namentul de pe card să nu fi expirat”, 
a anunțat, printr-un comunicat, CTP 
Cluj-Napoca. 

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei 
Române, condusă la trenul regal de sute de clujeni 


