Raport de activitate al
viceprimarului Municipiului Câmpia Turzii,
domnul Avram GAL
Conform Dispoziţiei nr.178 din 11.03.2015 privind delegarea unor atribuţii
viceprimarului municipiului, primarul municipiului Câmpia Turzii dispune, art. 1 pct. III “Elaborează politici şi acţiuni concrete pentru crearea de noi locuri de muncă în
Municipiul Câmpia Turzii” şi pct. IV - “Punerea în funcţiune a Parcului Industrial
Câmpia Turzii sub toate aspectele sale: juridic, organizatoric şi funcţional”.
În data de 15.09.2014 declaram pentru Ziarul 15 Minunte: ”Parcul industrial este cel
mai important lucru pentru Câmpia Turzii, în prezent.

Dacă vom reuşi să-l edificăm şi

să-l ocupăm, vom demonstra realele motive pentru care am venit în fruntea
municipiului”.
În data de 18.09.2014 în şedinţa de Consiliu Local a fost aprobată înfiinţarea
societăţii Parc Industrial Câmpia Turzii SRL şi au fost votaţi primii administratori ai
societăţii.
În luna noembrie a anului 2014 am fost în Arad la Parcul Industrial pentru a vedea
care este cea mai bună abordare de a atrage investitori.

În noembrie 2014 a fost achiziţionat terenul în suprafată de 5 ha, de către Primăria
Municipiului Câmpia Turzii pentru Parcul Industrial, acest proiect a fost susţinut de

domnul Secretar de Stat George Brezoi.

În decembrie 2014 am fost la Bucureşti - Guvernul României pentru obţinerea
avizului de înfiinţare a Parcului Industrial şi la Ministerul Fondurilor Europene pentru
consultări în vederea obţinerii de facilităţi pentru investitorii din Parcul Industrial Câmpia
Turzii.

În data de 17.12.2014 s-a emis certificatul de constituire a Parcului Industrial Câmpia
Turzii.

În luna mai am fost personal la Bucureşti să ridic Ordinul de acordare a statutului de
Parc Industrial şi acordarea facilităţilor necesare dezvoltării agenţilor economici din zonă,
emis la data de 17.04.2015.

În data de 18.05.2015 m-am întâlnit cu domnul Kubilay Kocak, directorul S.C.
Prestige Transilvania SRL, care a solicitat administraţiei locale,

un teren în suprafaţă de

25.000 mp pentru construirea unei fabrici noi în Parcul Industrial Câmpia Turzii, urmând
să crească capacitatea de producţie pentru anul 2015 cu peste 300 de salariaţi, iar în
următorii 2 ani să ajungă până la 600 de angajaţi.

Anca Laura Ionescu, secretar de stat în Ministerul Economiei - Departamentul
IMM, a confirmat participarea şi sprijinul pentru forumul economic româno-italian de
la Câmpia Turzii
Joi, 04 Iunie 2015 15:50 Gelu FLOREA

Anca Laura Ionescu, secretar de stat în Ministerul Economiei - departamentul pentru
IMM, Mediul de Afaceri şi Turism, a fost astăzi la Câmpia Turzii, ocazie cu care a
confirmat participarea la forumul economic româno-italian care va avea loc la Câmpia
Turzii, în data de 9 iunie 2015, cu începere de la ora 9.00.
”Doamna ministru secretar de stat ne-a promis tot sprijinul pentru acest forum, dar şi
pentru dezvoltarea parcului industrial din Câmpia Turzii, principala măsură de generare
de locuri de muncă a administraţiei locale”, a declarat viceprimarul Avram Gal.
”Voi veni să prezint programele şi proiectele guvernamentale, pentru sprijinirea şi
dezvoltarea sectorului IMM. E vorba de proiectele finanţate de guvern, pentru
dezvoltarea antreprenoriatului şi a sectorului IMM. Sunt informaţii utile tuturor celor
interesaţi. Voi prezenta noile prevederi ale Codului Fiscal adoptate de Guvern, care ajută
mediul de afaceri, dar şi despre noua lege adoptată recent, respectiv cea a investiţiilor de
tip business-angel”, a precizat Anca Laura Ionescu, pentru TurdaNews.
În cadrul forumului se va discuta despre: consolidarea activităţilor în contextele
locale, identificând domeniile ţintă prin care se pot atrage investitorii şi se pot construi
relaţii de comerţ exterior; promovarea oportunităţilor legislative destinate stimulării
acţiunilor de implementare; valorizarea realităţilor productive locale şi industriale;
scouting pentru găsirea potenţialilor cumpărători şi antreprenori din sectoarele de
interes; promovarea colaborării instituţionale chiar şi în cadrul unor activităţi ulterioare
de transfer, inovaţie şi economie a cunoaşterii-formare, în favoarea societăţilor.
Forumul economic se va desfăşura la Palatul Cultural "Ionel Floaşiu", sala mică.
În data de 09 iunie 2015, a avut loc în Câmpia Turzii, Forumul Economic “Redăm
încrederea investitorilor români şi italieni în economia românească”, eveniment organizat
în strânsă colaborare cu Guvernul României, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor

Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi cu Camera de Comerţ şi Industrie a României
din Italia. M-am implicat în organizarea acestui eveniment şi am adunat la Câmpia Turzii
oameni importanţi de afaceri din Italia, dornici să investească în Parcul Industrial. In
cadrul forumului s-a discutat despre: consolidarea activităţilor prin care se pot atrage
investitorii, promovarea oportunităţilor legislative destinate stimulării acţiunilor de
implementare, inovaţie şi economie în favoarea societăţilor din zonă.

În data de 02 iulie 2015 am avut o întâlnire cu reprezentanţii firmei Polistudio, din
Perugia Italia, care mi-au propus un proiect în parteneriat privind amenajarea Parcului
Municipal şi Zona de Agrement “La trei lacuri”, cu finanţare de la Comunitatea
Europeană. Ideea acestui proiect s-a născut

în urma desfăşurării Forumului Economic la

Câmpia Turzii, unde reprezentanţii italieni prezenţi au primit toate detaliile privind
potenţialul de investiţii în zona noastră.
Tot la această întâlnire, arhitectul italian Luciano Bazzari mi-a expus ideea înfiinţării
la Câmpia Turzii a unui Centru de sănătate pentru persoanele cu disabilităţi din
Transilvania. Asociaţia Polistudio din Perugia, Italia, este una dintre cele mai mari firme
de arhitecţi profesionişti de pe teritoriul Italiei.

În luna iulie 2015 m-am întâlnit cu domnul Eugen MĂRGĂUAN, reprezentant al
S.C. AQUAROM-VLĂDEASA,

acesta şi-a exprimat dorinţa de a concesiona în Parcul

Industrial Câmpia Turzii o suprafaţă de 1,5 ha teren în vederea construirii unei hale
industriale, investiţie de aproximativ 5 milioane Euro. Construirea halei va fi destinată
activităţii de depozitare şi comerţ. Această investiţie va genera alte noi locuri de muncă
pentru cetăţenii municipiului.

Încă din luna septembrie a anului trecut am avut întalniri cu persoane ce pot ajuta
comunitatea noastră, una dintre ele a fost cu domnul Bogdan Aron – şef oficiu la Oficiul
Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj Napoca, tema discuţiei a
fost: „Crearea locurilor de muncă pentru tinerii absolvenţi 2014”.

Am participat miercuri, 8 octombrie 2014, la Conferinţa naţională cu tema „FERMA
DE FAMILIE- NUCLEU AL AGRICULTURII DURABILE”, organizată de Reţeaua
Naţională de Dezvoltare Rurală din România împreună cu Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Printre invitaţii prezenţi la eveniment s-au numărat şi comisarul european pentru

Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, ministrul Agriculturii din Republica
Moldova, Vasile Bumacov şi reprezentantul regional al FAO pentru Europa şi Asia
Centrală, Vladimir Olegovich Rakhmanin.

În data de 10 octombrie 2014 am participat alaturi de domnul europarlamentar
Laurenţiu Rebega la a IIa ediţie a Conferinţei “Agri-Business pe profit: Politica Agricola
Comuna

2014-2020”,

organizată

de

Grupul

de

presa

Bursa.

.
Şi în data 15 octombrie 2014 am organizat întâlnirea zonală a Asociaţiei „Polul
Agro-Zootehnic-Industrial Arieşul” (Pazia), la care au luat parte membrii asociaţiei şi
specialişti în domeniu, am căutat şi am identificat cele mai bune, viabile şi sustenabile
soluţii pentru valorificarea potenţialul din zonă.

Am avut deosebita plăcere ca alături de Europarlamentarul Laurentiu Rebega să
vizităm piaţa din Câmpia Turzii şi totodată să discutăm cu agricultorii!

Tot în luna octombrie a anului trecut în data de 24, am avut o întâlnire cu doamna
Anca Laura Ionescu - secretar de stat - Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Mediu de afaceri şi Turism având ca teme de discuţie: „Planul de acţiuni aferent

Strategiei Guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM”, „Schema de ajutor de
minimis locuri de muncă subvenţionate” şi „Ghidul surselor de asistenţă pentru
IMM-uri”.

Investiţii şi locuri de muncă în Câmpia Turzii!
Prima firma care a venit în Câmpia Turzii şi va investi în domeniul agricol peste
2.500.000 Euro!

În Câmpia Turzii se investeste şi prin asta se fac noi locuri de muncă!

În luna iunie 2015 firma Cikautxo şi-a început activitatea, asta înseamnă un număr de
14 locuri de muncă, până la sfârşitul anului 2015 încă 80,urmând ca până la sfârşitul
anului 2016 această firmă să asigure un numar de 400 de locuri de muncă.
La sfârşitul lunii mai, în data de 28.05.2015 am organizat o întâlnire între
reprezentanţii administraţiei publice locale şi Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Micişi
Mijlocii şi Cooperaţie Cluj Napoca, pentru a ne informa despre noi metode necesare
pentru revigorarea economiei locale. Le-am propus agenţilor economici locali prezenţi, ca
începând cu luna iunie anul curent, să se întalnească lunar cu administraţia publică,
pentru

clarificarea

mai

multor

probleme

existente

în

mediul

de

afaceri.

Prezent la sedinţă, directorul Oficiului IMM pe partea de Nord-Vest, Bogdan Aron, a
expus

o

serie

de

programe

guvernamentale

derulate

în

2015.

Acesta a afirmat ca pentru anul în curs există spre accesare 7 programe cu finanţare,
printre care: programe pentru tineri, program de tip SRL-D (societate cu raspundere
limitata-debutanta), program Femeia Manager, program START, program pentru
susţinerea mesteşugurilor şi artizanatului, program de dezvoltare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi program de Minimis.

În luna iunie 2015, m-am întâlnit cu reprezentantul firmei Alumil, care mi-a prezentat
Proiectul Start Al - Program integrat în domeniul industriei profilelor din aluminiu pentru
şomerii de lungă durată. În cadrul acestui program şomeri din Câmpia Turzii au fost
şcolarizaţi gratuit şi calificaţi în meserii precum: confecţioner de tâmplărie din aluminiu
şi mase plastice, montator de tâmplărie termoizolantă.

M-am implicat deasemenea şi în aducerea unor reprezentanţi ai firmelor din afara
localităţii care fac angajări, astfel am adus în Câmpia Turzii reprezentanţii firmei
Delonghi care ofereau un numar de 400 de locuri de muncă.
- “O VESTE BUNA PENTRU TOTI CEI CARE CAUTA UN LOC DE MUNCA!
Peste 400 de locuri disponibile.
- in data de 15.07.2015, la sala mica a Palatului de Cultura Ionel Floasiu din Campia Turzii;
- intre orele 09:00- 16:00, interviuri in vederea angajarii pentru
Operatori/ Manipulanti
Contractul de munca se incheie pana la sfarsitul lunii noiembrie, cu posibilitate de prelungire pe perioada
nedeterminata, in functie de performantele individuale obtinute.
Beneficii
• Salariul de incadrare de 1050 lei brut pentru primele 6 luni;
• Dupa 6 luni de contract, salariul de incadrare se mareste la 1200 lei brut;
• ,,Bonus de prezenta” de 100 de lei brut lunar;
• Bonus de performanta, dupa 6 luni petrecute in companie, in valoare de 1200 lei brut pe an;
• Tichete de masa pentru fiecare zi lucrata, in medie de 196 lei lunar;
• Masa calda, gratuita, asigurata in cantina din cadrul fabricii, in valoare de 230 de lei;
• Transport gratuit;
• Suport medical gratuit asigurat de companie in incinta fabricii, de catre un medic de medicina muncii.
Conditii de munca
• Temperatura constanta in orice perioada a anului;
• Mediu de lucru curat;
• Program de lucru efectiv de 7 ore si 30 de minute, la care se adauga o pauza de 30 de minute;
• Respect si intelegere din partea colegilor si a superiorilor.
Pentru personal calificat (Stivuitoristi, Tehnicieni Mentenanta, Tehnicieni Calitate), oferta de munca este
adaptata specificului postului.”

MMM Autoparts SRL selectează 100 de persoane din Câmpia Turzii, pentru
diverse posturi!
Marţi, 28 Iulie 2015 14:26 TurdaNews

Locuitorii din Câmpia Turzii, care nu au un loc de muncă, vor fi ofertaţi cu 100 de
locuri de muncă, disponibile la una dintre cele mai prospere societăţi din zonă, respectiv
MMM Autoparts SRL, situată la delimitarea dintre municipiile Turda şi Câmpia Turzii.
Bursa locurilor de muncă va avea loc vineri, de la ora 12.00.
În urma întâlnirii de lucru între Viceprimarul Municipiului Câmpia Turzii - Avram
Marius GAL şi Directorul General - Daniel PRIETO al MMM AUTOPARTS, va avea loc
VINERI, 31 iulie 2015, ora 12.00, la Palatul Cultural Ionel Floaşiu , selecţia a 100 de
persoane pentru meseriile: ingineri mecanici, matriţeri, mecanici, operatori (muncitori
necalificaţi) .
Angajaţii vor putea beneficia, în afara salariului negociat, de: bonuri de masă şi
transport gratuit.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon: 0264 504 050.
În data de 26 august 2015 am avut o întrevedere cu domnul LUDGER THOLpreşedintele Asociaţiei Clubului Oamenilor de Afaceri Germani din Transilvania de Nord.
Domnul Thol intenţionează crearea a 100 de locuri de muncă în Câmpia Turzii.
Propunerea pe care mi-a adresat-o este de a închiria o hală în suprafaţă de 1000 de mp, în
interiorul Fostului Combinat Mechel sau pe terenul Parcului Industrial. Firma se va ocupa
de montaj piese, componente automotive.

O altă importantă atribuţie ce mi-a fost investită de către domnul primar în aceeaşi
dispoziţie nr. 178 din 11.03.2015, art. 1 pct. III lit. a) este - “analiza critică, actualizarea
şi valorificarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii, pentru perioada
2009 - 2019, selectând elementele de actualitate şi perspectivă”.
La începutul lunii iunie 2015 a avut loc dezbaterea publică cu privire la strategia de
dezvoltare a municipiului Câmpia Turzii, au luat parte la această dezbatere: reprezentanţi
ai administraţiei locale, directorii instituţiilor, consilieri educativi, reprezentanţi ai
ONG-urilor, bisericilor din localitate, mass media şi comunitatea locală.

La începutul lunii iulie a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a Municipiului
Câmpia Turzii 2015-2020, perspectivă 2025! Am început elaborarea
dezvoltare, elaborare structurată pe ateliere de lucru.

strategiei de

In data de 30.07.2015 am avut o întalnire cu domnul arhitect urbanist, Teodor
Valentin, despre Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii în perioada
2015-2020.

“Aleşii locali din Câmpia Turzii au aprobat joi, 30 august, proiectul de hotărâre
privind Strategia de Dezvoltare Culturală a comunităţii pe perioada 2015 – 2020
“ Cultura poate schimba oraşul şi comunitatea“. Această strategie, se arată în proiectul
de hotărâre, are sarcina dificilă, dar imperioasă a regenerării comunitare, în sprijinul
dezvoltării sustenabile şi inteligente a oraşului.
Obiectivele acestei strategii sunt următoarele: regenerarea mândriei locale,
dezvoltarea profilului local, regenerarea prin cultură, stoparea fenomenelor de emigrare
şi consolidarea cooperării între membri comunităţii.
Printre proiectele cuprinse în această strategie de dezvoltare se numără: reabilitarea
stadionului din localitate şi reintroducerea acestuia în circuitul cultural şi reintroducerea
în patrimoniul cultural al municipiului a Bisericii de Lemn Ghiriş de Arieş. În strategie
sunt cuprinse o mulţime de proiecte care se adresează în mod direct cetăţenilor. Aceştia
vor fi invitaţi să participe la Ziua Străzii, Ziua Cartierului sau la concursul “Cel mai bun
gospodar“.
Printre personalităţile care susţin această strategie se numără maestrul Gheorghe
Zamfir şi Paul Ciuci.”

Conform Dispoziţiei nr.178 din 11.03.2015 privind delegarea unor atribuţii
viceprimarului municipiului, primarul municipiului Câmpia Turzii dispune, art. 1 pct. V “Se ocupă de îmbunătăţirea activităţii Spitalului Municipal DR. CORNEL IGNA, atât
din punct de vedere al datoriilor tehnico-medicale, cât şi a asigurării condiţiilor optime
de lucru pentru personalul medical”.
Încă din luna septembrie a anului 2014 au fost aprobate fondurile necesare pentru
demararea lucrărilor de amenajare a curţii Spitalului Municipiului Câmpia Turzii.

În luna noembrie a anului 2014 am avut onoarea să mă întâlnesc cu domnul Secretar
de Stat Raed Arafat şi am purtat o discuţie privind dezvoltarea spitalului Municipal
Câmpia Turzii!

În data de 05 .11. 2014, m-am deplasat la Bucureşti - Ministerul Sănătăţii, unde
m-am întâlnit cu domnul Secretar de Stat Alin Tucmeanu şi am discutat despre
aprobarea înfiinţării unei secţii de neurologie la Spitalul Municipal Dr. Cornel IGNA
Câmpia Turzii.

În aceeaşi luna a anului 2014, domnul Ministru Secretar de Stat Alin Tucmeanu, a
vizitat Spitalul Municipal Câmpia Turzii.

La sfârşitul lunii noembrie 2014 am avut întâlnire cu doamna dr. Diana Loreta Păun,
Manager la Institutul Naţional de Endocrinologie PARHON din Bucureşţi. În urma
discuţiilor purtate, doamna dr. Păun împreună cu conducerea Institutului au donat un
mamograf Spitalului Municipal Câmpia Turzii.

La începutul lunii decembrie 2014, a fost semnat protocolul de predare-primire a
mamografului pentru Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii”.

Tot în luna decembrie a anului 2014, a fost donat Centrului pentru Îngrijire Persoane
Vârstnice, din partea unor structuri filantropice din Danemarca, un aparat în valoare de

peste 2000 euro pentru recuperare medicală.

În luna mai a anului 2015 am depus la Bucureşti - Ministerul Sănătăţii, adrese pentru
înfiinţarea unui Compartiment de Primiri Urgenţe şi dotarea cu aparatură tehnică
medicală a Spitalului Municipal Câmpia Turzii.

Din data de 02.06.2015 Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna”, are un nou serviciu
medical, secţia de neurologie.
“Dacă în perioada 2008 - 2012 se vorbea de:
1.INCHIDEREA SPITALULUI (în această perioadă s-a închis Secţia de Dializă fiind
mutată la Turda - secţia aducea aprox. 12 miliarde de lei venit spitalului/an);
2.TRANSFORMAREA
SPITALULUI
ÎN
AZIL
DE
BĂTRÂNI;
3.TRANSFORMAREA SPITALUILUI ÎN SECŢIE A SPITALULUI TURDA ŞI
SUBORDONAREA
ACESTUIA
CONDUCERI
DE
LA
TURDA;
4.NU ERAU DOCTORI SPECIALIŞTI CARE SĂ DOREASCĂ SĂ LUCREZE ÎN
SPITAL.
Azi, 2015 se vorbeşte de:
1. LAPAROSCOP ( CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ MINIM INVAZIVA- se operează
în condiţii moderne);
2. SPITALUL ARE MAMOGRAF ( investigaţile se pot face la Câmpia Turzii în condiţii
moderne);
3. SECŢIE DE NEUROLOGIE (cu specialist, medic primar);
4. DISPENSAR TBC MODERN (care se transformă în Dispensar de Pneumofiziologie,
pentru prima data din 1998 funcţionează aparatul de raze);
5. UN SPITAL CURAT ŞI BINE DOTAT!
În 2016-2018 se va vorbi de:
1. C.P.U. (Compartiment de Primiri Urgenţe) la Câmpia Turzii;
2. TOMOGRAF la Câmpia Turzii (pentru investigaţii medicale performante);
3. STRATEGIE PE DOMENIUL SĂNĂTĂŢII (Implementam pe fonduri UE un sistem
de management al sănătăţii eficient);
4. DE UN SPITAL EUROPEAN!”

În data de 06.06.2015, au fost donate pentru Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna”
aparatură şi consumabile, de către Asociaţia “Abiezer” România.

În data de 08.06.2015, un grup de misionari crestini ai Asociatiei Highway s&
Byways Misstows din Anglia, Irlanda, Scotia, au donat lenjerii de pat noi şi aparatură
medicală Spitalului Municipal Câmpia Turzii, precum şi pachete cu mancare la 9 familii
de etnie rromă de pe strada Luncii.

În luna august în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii am
găsit rezolvare pentru problema lipsei anestezistului din cadrul Spitalului Municipal "Dr.
Cornel Igna".

Conform Dispoziţiei nr.178 din 11.03.2015 privind delegarea unor atribuţii
viceprimarului municipiului, primarul municipiului Câmpia Turzii dispune, art. 1 pct. II -

“Coordonează şi răspunde de buna funcţionare a activităţii următoarelor servicii
din cadrul instituţiei:
-

Serviciul Public pentru Situaţii de urgenţă;

-

Serviciul Administrativ;

-

Direcţia tehnică cu seviciile subordonate: Arhitect Şef, Serviciul Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, Compartimentul GIS şi Serviciul Investiţii”.

În luna octombrie a anului trecut s-a semnat procesul verbal de predare primire a
stadionului, acesta a reintrat în patrimoniul oraşului Câmpia Turzii. Am îndreptat o
greşeală, o eroare făcută de alţii!
În data de 11.11.2014, am avut plăcerea de a fi gazda doamnei Alina Cazanacli,
Subsecretar de Stat in cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, alături de care am
efectuat

o

serie

de

vizite

la

şcolile

şi

liceele

din

oraş.

Subiectul discuţiilor cu directorii şi profesorii unităţilor de învăţământ din Câmpia Turzii
a fost promovarea programelor de tabara derulate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

În luna noiembrie a anului trecut

a fost amenajată o zonă cu trafic intens, în zona

cartierului blocuri, pe unde trec zilnic copii spre scoala şi spre piaţa mică.

Tot în luna noiembrie 2014, am inaugurat Foişorul pentru pensionarii din cartierul
Şarât.

La sfârşitul lunii noiembrie, am avut o şedinta de reorganizare a managementului din
cadrul S.C. Domeniul Public.

În luna noiembrie 2014, m-am deplasat la Bucureşti unde am avut o întâlnire cu
Secretarul de Stat George Aurel Mircea din Ministerul Dezvoltării Regionale. În urma
discuţiilor am demarat procedurile pentru finanţarea proiectului de reabilitare a
apartamentelor sociale de pe strada Vasile Goldiş.

La începutul lunii decembrie 2014, m-am deplasat la Bucureşti-Ministerul
Dezvoltării şi Administraţiei Publice, pentru semnarea contractului de finanţare de 3
miliarde de lei pentru lucrările I.T.L. Câmpia Turzii. Un alt motiv al deplasării mele a fost
obţinerea de fonduri ANL pentru construirea unui număr de 60 de locuinţe sociale.

Petre Pop şi Avram Gal au obţinut o finanţare pentru administraţia locală, de 3
miliarde de lei vechi Miercuri, 03 Decembrie 2014 14:11 Gelu FLOREA

Administratorul public Petre Pop şi viceprimarul Avram Gal s-au aflat azi într-o
delegaţie la Bucureşti, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
unde au semnat un contract de finanţare de 3 miliarde de lei vechi, pentru noua clădire a
serviciului Impozite şi Taxe Locale.
”Este foarte important că reuşim să atragem bani guvernamentali pentru Câmpia Turzii.
E drept că e mult de umblat, de convins, însă după ce le-am explicat intenţiile noastre,

am avut deschiderea necesară, pentru că proiectul nostru vizează o administraţie cu
condiţii cât mai bune pentru contribuabili. Continuăm, pas cu pas, proiectul nostru <Ne
consultăm! Propunem! Facem!>”, a declarat Petre Pop.
”Este vorba de o finanţare în completare pentru lucrările la noua clădire în care va
funcţiona serviciul de Impozite şi Taxe Locale, o locaţie modernă, cu standarde europene,
în care atât angajaţii, cât şi contribuabilii, vor avea posibilitatea să interacţioneze în
mod civilizat. Este un semn de respect pentru cetăţean şi e îmbucurător că Guvernul ne
ajută financiar pentru acest obiectiv”, a precizat Avram Gal.
Comandamentul de iarnă, convocat la Câmpia Turzii!
Luni, 29 Decembrie 2014 11:23 TurdaNews Categorie:Administraţie locală

Viceprimarul Avram Gal a convocat comandamentul de iarnă la ora 11.15, pentru a
se analiza modul de intervenţie după ninsoarea care a avut loc în cursul nopţii, dar şi
pentru a se stabili proceduri clare de intervenţie în cazul în care ninsorile vor continua.
Vor fi prezenţi oficiali de la SC Domeniul Public Câmpia Turzii, Compania de Salubritate,
Spital, instituţii publice.
Subiectul care va fi supus discuţiilor şi analizei vizează acţiunile de deszăpezire,
modul de intervenţie şi accesul oamenilor spre instituţiile publice.
Pe reţeaua de socializare Facebook au apărut mai multe critici în această dimineaţă,
care vizau situaţia drumurilor din urbe, acoperite de zăpadă. Printre cei care au
comentat a fost şi consilierul local Dorin Lojigan, fost viceprimar.
”E jenanat ce se întâmplă. Ieri după doua ore de ninsoare nici un utilaj de deszăpezire nu
era încă pe drumuri. Şi îţi spun sigur că până aseară la ora 21 încă nu ieşiseră. Atunci
am revenit în Câmpia şi am făcut o tură pe străzile unde îi găseam anul trecut”, a
comentat Dorin Lojigan, la o poză postată pe FB.
Aseară, în jurul orei 19.00, directorul SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA, Cristel
Frânc, a declarat presei locale că ”nu avem nici probleme, nici sesizări de la cetăţeni,
rezervele de material antiderapant sunt pregătite, aşa că nu ne aşteptăm la probleme”.

01.01.2015 Prima şedinta din 2015, alături de echipa de intervenţie de la Domeniul
Public!

În luna februarie a anului 2015, am obţinut aprobare pentru Bazinul Didactic de Inot.
Proiectul va fi finanţat de Compania Naţională de Investiţii în programul “Bazine de
înot”.
LUNA APRILIE 2015, LUNA CURĂŢENIEI LOCALE! CÂMPIA TURZII
ORAŞUL LUCRULUI BINE FĂCUT!Au fost curăţate şi amenajate toate spaţiile verzi
din oraş.

Îngrijirea şi amenajarea spaţiilor verzi!

La începutul lunii mai 2015 au fost executate lucrări de reparaţiişi asfaltare în
Cartierul Insulă!

Stadiul lucrărilor la mijlocul lunii mai.

Domeniul Public din municipiul Câmpia Turzii a demarat la începutul lunii iunie
lucrările de asfaltare a străzilor din Cartierul Insulă.

A fost asfaltată intrarea în Cartierul Insulă!

Strada 1 Mai!

Strada Teilor!

Încă de la începutul lunii mai am făcut şedinţe de lucru în toate cartierele oraşului
nostru pentru a identifica problemele cetăţenilor şi pentru a colabora cu ei în amenajarea
spaţiilor verzi, a străzilor, a parcurilor de joacă etc.
Şedinţă de lucru în cartierul Insulă!

Şedinţă de lucru în Cartierul Şarât!

Şedinţă de lucru în Cartierul Blocuri!

Şedinţă de lucru str. Marin Sorescu!

Şedinţă de lucru pe teren!

În data de 27.06.2015 ora 11:45 vizită de lucru la SC Domeniul Public alături de
domnul Deak Francisc.

Strada Marin Sorescu!

Verificarea lucrărilor din Cartierul Şarât!

Strada Băii!

După 25 de ani o stradă nou asfaltată de către Domeniul Public, sub observaţia
Administraţiei Publice, nu mai sunt probleme după o ploaie de 8 ore. Nu există nici o
zonă unde să stea apa!

Strada Marin Sorescu!

Strada Tarnavelor!

Lucrări de amenajare în Cartierul Lut!

La sfârşitul lunii august s-au aprobat banii pentru extinderea iluminatului pe str. G.
Enescu!

În data de 11.08.2015 am depus documentaţia la Ministerul Dezvoltării cu privire la
proiectul în valoare de 3 mil lei pentru asfaltarea mai multor străzi din cartierul Şarât.

Am avut mai multe întâlniri cu specialişti în domeniu, în legătură cu modernizarea
parcului mare al oraşului.

În luna mai a anului 2015 m-am întâlnit cu un grup de elevi ai Liceului Teoretic
Pavel Dan. Tema discuţiei a fost posibilitatea reabilitării sălii de sport existente şi
reamenajarea acesteia la un standard european. Elevele liceului sunt implicate într-un
proiect tip ADVOCACY- care va fi promovat la nivel naţional prin intermediul Centrului
Raţiu pentru Democraţie. Proiectul intitulat CETĂŢENIA ACTIVĂ PRIN IMPLICAREA
TINERILOR, se doreşte a fi unul cu impact real, în urma căruia să se obţină şi fonduri
din bugetul local, naţional sau chiar fonduri europene.

Impreună cu domnul Secretar de Stat, Vasile Selaru

de la Ministerul

Invătământului, am vizitat în luna iunie liceele din Câmpia Turzii şi am discutat despre
posibilitatea de a renova sala de sport a liceului Pavel Dan, dânsul a spus că va discuta
aceasta propunere în cadrul Ministerului şi va oferi administraţiei publicelocale o soluţie
de finanţare concretă.

Probleme la Spitalul din Câmpia Turzii, în noaptea fără curent electric!
Sâmbătă, 20 Iunie 2015 16:58 TurdaNews
Categorie:Actualitate

Aşa după cum v-am anunţat, o mare parte a municipiului Câmpia Turzii a fost
lăsat în beznă, de vineri seara până sâmbătă dimineaţa, datorită unei defecţiuni
apărute în reţeaua de alimentare cu curent electric. În această perioadă, au apărut
complicaţii şi la Spitalul Câmpia Turzii!

Mai precis, este vorba despre o defecţiune apărută la grupul electrogen, care trebuie să
asigure alimentarea cu curent electric a unităţii spitaliceşti, în cazul unei avarii în
sistemul de alimentare al celor de la Electrica.
”Am fost anunţat vineri seara, pe la ora 23.00, de această defecţiune. Am mers imediat
la spital, unde împreună cu directorul Tiberiu Vedeanu şi cu responsabilii de la
Electrica am căutat rezolvarea problemei. Cei de la Electrica s-au implicat activ, la fel
şi cei de la Situaţii de Urgenţă din Câmpia Turzii, iar pe această cale le mulţumesc,
pentru că în cele din urmă, în jurul orei 1.00 din noapte, problema s-a rezolvat”, a
comentat viceprimarul Avram Gal.

M-am implicat în campanii umanitare:
- am înmânat diplome sportivilor din echipa de volei;

- donaţii de echipament sportiv pentru copii care practică sport în proiectele şi
structurile finanţate de administraţia locală;

- am împărţit copiilor nevoiaşi rechizite pentru şcoală.

In luna iulie 2015, Administraţia Publică Locală a primit un microbuz şcolar pentru
şcoala Mihai Viteazu.

În data de 24 iulie 2015 am depus la Ministerul Devoltării Regionale şi Administraţiei
Publice documentaţia pentru obţinerea finanţării de la Guvern a obiectivului de investiţie
“Creşa Pinochio”, se va face creşă în Câmpia Turzii pentru copii pană în 3 ani.

A fost semnată o convenţie de colaborare între Primăria Câmpia Turzii, Colegiul
tehnic Victor Ungureanu şi EUCONTACT - Proiect Pilot-Duas - Formare profesională
duală în Germania pentru tinerii români cu vârsta între 18 şi 27 de ani, care deţin un
certificat profesional tehnic.

Stagii de pregătire practică în Anglia şi Germania pentru elevii Colegiului Tehnic ,,Victor
Ungureanu”- Câmpia Turzii w w w . a l i n p o p . r o

Ca urmare a întâlnirii de lucru din cadrul Primăriei Câmpia Turzii în data de 7
iulie 2015, cu participarea EUCONTACT LTD Anglia - prin reprezentanţii Michael
ZEHNER - Consultant European de Proiecte UE, Sorana Rita TARAN - Director
de Proiecte Europene, Viceprimarul Municipiului – Marius Avram GAL,
Administratorul Public – Petre POP, directorul Adjunct al Colegiului Tehnic Victor
Ungureanu - Monica CHERECHEŞ, au pus bazele a două proiecte.
Primul proiect, având beneficiari elevii a patru dintre specializările învăţământului
liceal clasa a IX-a şi a X-a, an şcolar 2015 - 2016 şi anume Tehnician în activităţi
economice (domeniul economic) şi Tehnician operator tehnică de calcul - în vederea
efectuării stagiilor de pregătire practică la agenţi economici din Anglia, iar pentru
specializarea Tehnician electrotehnist şi Tehnician Mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii
(domeniul
mecanic)
la
agenţi
economici
din
Germania.
Al doilea proiect, având ca beneficiari elevii şcolii profesionale, care vor efectua
stagiile de instruire practică cu contract, la firme de prestigiu din Germania. Acest
proiect se referă la două dintre specializările şcolii profesionale şi anume Electrician
exploatare joasă tensiune (domeniul electric) şi Dulgher - zidar (domeniul construcţii).
În luna iulie 2015 administraţia publică locală a a aprobat 4 mld (lei vechi) pentru
cadrele didactice din Câmpia Turzii, pentru recuperarea drepturilor salariale pierdute în
2009-2010! O mare nedreptate corectată de actualul guvern!
În decursul anului am avut numeroase şedinţe de lucru cu directoarele de şcoli din
municipiu pe tema dezvoltării sectorului de educaţie din municipiu.

Încă din luna august am supavegheat îndeaproape lucrările de pregătire a şcolilor
pentru noul an şcolar.

În luna iulie 2015, alături de Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Mihai
Seplecan, am semnat la Consiliul Judeţean un contract de 3,5 miliarde lei alocaţi de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru hala Agroalimentară
din piaţa mică.

În data de 22.06.2015, am fost la Bucureşti, în urma întâlnirii cu Secretarul General
al Ministerului Transporturilor, am primit finanţare pentru amenajarea pasajului de
trecere peste calea ferată din Cartierul Şarât către centrul oraşului. În data de 03
septembrie 2015 a fost emis ordinul de începere pentru lucrările de modernizare a trecerii
la nivel cu calea ferată din Câmpia Turzii, strada Dr. I. Raţiu.

Anunţ închidere totală a traficului auto şi pietonal, în Câmpia Turzii, în zona trecerii la
nivel cu CF de pe strada Ioan Raţiu
Vineri, 04 Septembrie 2015 09:32
Comunicat Categorie:Actualitate

Pentru executarea lucrărilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată de pe
strada Ioan Raţiu din municipiul Câmpia Turzii, în perioada 15 septembrie - 30
octombrie 2015 se ÎNCHIDE TOTAL traficul auto şi pietonal în zonă.
Recomandăm conducătorilor auto pentru intrarea şi ieşirea din cartierul Şarât, să
folosească următorul traseu:
Str. Laminoriştilor - Str. Vasile Goldiş - Str. Nicolae Titulescu.
SC Construcţii feroviare Mureş S.A.,
Administrator Dicui Delia Zoiţa
În data de 16 septembrie 2015, în urma demersurilor făcute de administraţia locală,
m-am deplasat la Bucureşti pentru a susţine şi argmenta necesitatea lucrărilor de
igienizare şi renovare a Gării C.F.R. Câmpia Turzii. Am avut o nouă întâlnire cu domnul
Mircea Jorj, Secretarul General al Ministerului Transporturilor, care m-a asigurat ca
municipiul nostru v-a primi banii necesari pentru renovarea şi igienizarea
Turzii.

Gării Câmpia

Administraţia Locală Câmpia Turzii în condiţiile prevăzute de lege a acordat 60 de
loturi de teren pentru construcţie case destinate tinerilor din oraş.

Viceprimar
Avram GAL

