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PUBLICITATE

Proiect fi nanţat cu sprijinul fi nanciar al Programului RO10 - CORAI, program fi nanţat de Granturile SEE 2009-2014 
şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială Valoarea fi nanţării proiectului:  804.569,40 lei

www.familiidesufl et.ro; www.atelieruldefaptebune.ro

Data comunicatului: 26 ianuarie 2016 Familii 
de sufletCOMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Alfa Grup în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului şi Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România derulează în perioada iulie 2015-aprilie 2016 proiectul 
Familii de Sufl et, cod PEH 086. Începând din 2 decembrie 2015, am demarat campania de înscrieri pentru persoanele 
care şi-au exprimat dorinţa de a fi  o “familie de sufl et” pentru copiii defavorizaţi, din judeţele Cluj şi Sălaj, şi am 
organizat primul curs de parenting. În luna ianuarie, au avut loc alte două  cursuri, până în prezent fi ind înscrise în 
proiect 45 de familii. Pentru luna februarie, sunt programate încă două cursuri pentru “familiile de sufl et” şi vor 
continua cursurile cu specialiştii din domeniul asistenţei sociale. 

Proiectul “Familii de sufl et” îşi propune să dezvolte o reţea prin care să îmbunătăţească măsurile de combatere 
a discriminării grupurilor de copii vulnerabili la excluziune socială. Reţeaua mediază parteneriate între autorităţi, 
locale şi regionale,  şi societatea civilă, cu scopul de a găsi şi forma specialişti care să faciliteze accesul familiilor 
implicate la benefi ciari (copiii defavorizaţi). În acest sens, viitoarelor “familii de sufl et” li se oferă instruire, fi nanţată 
prin proiect, care să îi pregătească pentru rolul special pe care sunt hotărâţi să şi-l asume. De asemenea, săptămânal 
se desfășoară activitati cu cei 100 de copii benefi ciari. Prin proiect se va elabora un plan de intervenţie care va fi  
predat la fi nal autorităţilor competente pentru implementarea lui în folosul altor copii defavorizaţi. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup pe e-mail: offi ce@alfa-grup.com, la tel. 0752934658 şi 

0729027725, pe www.familiidesufl et.ro sau prin intermediul paginii de Facebook “Familii de sufl et”.

Proiectul unei autostrăzi 

între Moldova şi 

Transilvania „merge mai 

departe”, urmând a fi  

inclus în Master Planul 

pentru transporturi, a 

declarat vicepremierul 

Vasile Dâncu, duminică 

seara, la Focşani, unde a 

fost prezent la festivităţi-

le prilejuite de Unirea 

Principatelor Române.

„Eu cred că în 2018, atunci 

când vom aniversa 100 de ani 

de stat naţional unitar, munţii 

noştri vor fi  străpunşi de două 

artere moderne. Una din sudul 

ţării către Transilvania şi alta 

din Moldova către Transilva-

nia”, a precizat vicepremierul.

Vasile Dâncu a mai spus că 

„în condiţiile în care cele două 

proiecte nu se vor realiza, atunci 

înseamnă că a trecut un secol 

degeaba, iar unirea nu este de-

fi nitivă”, afi rmând că „unirea 

nu se face numai prin discur-

suri şi promisiuni neonorate”.

Compania Naţională de Au-

tostrăzi şi Drumuri Naţionale 

din România vrea să inaugure-

ze în acest an 95 de kilometri 

de autostradă şi are un buget 

de 4,23 miliarde lei, apropiat 

de cel din 2015.

Astfel, în acest an ar putea 

fi  inaugurate loturile 3 şi 4 ale 

autostrăzii Sebeş-Turda (12,4 

km şi respectiv 16,3 km), lotul 

3 al autostrăzii Lugoj-Deva 

(21,14 km) şi o parte din lotu-

rile 2 şi 4 ale acestui tronson 

(în lungime de 15 km şi respec-

tiv 22,13 km). Un al tronson 

care poate fi  deschis în acest 

an, dacă problemele de mediu 

vor fi  rezolvate, este Gilău-Nă-

dăşelu, în lungime de 8,7 km.

Dâncu visează frumos: Autostrada 
Transilvania – Moldova „merge mai departe”

SEPLECAN JOACĂ LA DOUĂ CAPETE. VREA, DIN NOU, ŞEFIA CJ, DAR CANDIDEAZĂ ŞI LA PRIMĂRIA CLUJ

Mihai Seplecan a atacat la 

Tribunalul Cluj hotărârea 

de Consiliu Judeţean prin 

care a fost înlăturat de la 

şefi a instituţiei, dar şi 

hotărârea prin care 

Marius Mânzat a fost ales 

noul preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj.

În plângerea înregistrată la 

Tribunalul Cluj, Seplecan spu-

ne că prin eliberarea sa din 

funcţie a suferit o pagubă con-

stând în “pierderea credibili-

tăţii în faţa alegătorilor şi pier-

derea oricărei şanse de a mai 

câştiga următoarele alegeri”.

În 15 ianuarie, pe rolul Tri-

bunalului Cluj, secţia de Con-

tencios Administrativ, a fost 

înregistrată o cerere de sus-

pendare a celor două hotărâri 

de Consiliu Judeţean depusă 

de Mihai Seplecan în contra-

dictoriu cu Consiliul Judeţean 

Cluj şi Marius Mânzat, noul 

preşedinte al instituţiei.

Urgenţa, unde-i urgenţa?

El spune că planează o “în-

doială serioasă” în privinţa le-

galităţii celor două hotărâri 

adoptate.

“Potrivit prevederilor lega-

le, consiliul judeţean se poa-

te întruni în şedinţe extraor-

dinare ori de câte ori este ne-

cesar în măsura în care este 

justifi cată urgenţa adoptării 

unei hotărâri. Convocarea re-

alizată la iniţiativă a cel pu-

ţin unei treimi din consilierii 

judeţeani trebuie să fi e justi-

fi cată de un caracter urgent 

al proiectului de hotărâre, mo-

tivat corespunzător în refera-

tul de aprobare. În caz con-

trar, regulile privind procedu-

ra de adoptare a actului ad-

ministrativ sunt încălcate, fi -

ind vorba de un viciu care de-

monstrează faptul că asupra 

legalităţii actului planează un 

dubiu serios”, arată Seplecan 

în plângere.

El susţine că “în niciun 

caz” la schimbarea sa din 

funcţie nu se poate justifi ca 

o urgenţă.

“În cadrul şedinţei extra-

ordinare am combătut prin ar-

gumente toate motivele invo-

cate. În opinia iniţiatorilor pro-

iectului de hotărâre, eu, în 

mod continuu, m-aş fi  opus 

demersurilor dorite de către 

ceilalţi consilieri judeţeni. Tre-

când peste faptul că în exer-

citarea mandatului încredin-

ţat de către cetăţeni, consili-

erii trebuie să acţioneze con-

form propriei conştinţe şi că 

opoziţia este un aspect nor-

mal într-un sistem democra-

tic, se observă că nemulţumi-

rea acestora nu este legată de 

acţiuni recente ale mele. Ca 

atare, dacă au aşteptat un in-

terval atât de îndelungat să 

propună schimbarea din func-

ţie, rezultă că în niciun caz 

nu poate fi  vorba de o urgen-

ţă reală. Hotărârea de elibe-

rare din funcţie apare mai de-

grabă ca fi ind ilegală. Pe ca-

le de consecinţă, asupra ho-

tărârii de numire în funcţie a 

lui Marius Mânzat, de aseme-

nea, planează un dubiu seri-

os cu privire la legalitate”, 

mai spune Seplecan.

Seplecan se victimizează şi 
spune că presa e de vină

În plângere, fostul preşedin-

te al Consiliului Judeţean Cluj 

mai arată că prin eliberarea din 

funcţie “a unei persoane cunos-

cute în domeniul politicii loca-

le este o împrejurare care pro-

duce o pierdere ireparabilă a 

încrederii alegătorilor”.

În aceeaşi plângere, Seple-

can atacă jurnaliştii din pre-

sa locală despre care spune 

că “au ignorat răspunsurile 

sale la tot ce i se reproşa, pre-

sa preferând să preia conţinu-

tul hotărârilor fără a pune în 

discuţie legalitatea lor”.

“Deşi teoretic acţiunea în 

anulare ar produce aceleaşi 

efecte, o atare acţiune nu ar 

fi  susceptibilă să înlăture pa-

guba iminentă deoarece până 

la momentul în care instanţa 

de contencios administrativ 

ar soluţiona cererea de anu-

lare a celor două hotărâri”, 

eu îmi voi pierde credibilita-

tea în întregime în faţa alegă-

torilor. În plus, noile alegeri 

din 2016 pentru funcţiile din 

administraţia public locală vor 

avea loc cu siguranţă înainte 

de soluţionarea defi nitivă a 

acţiunii în anulare, caz în ca-

re prejudiciul va fi  în mod de-

fi nitiv unul ireparabil. Pagu-

ba iminentă, pe lângă pierde-

rea funcţiei şi imposibilitatea 

exercitării pe perioada anteri-

oară anulării actelor, constă 

şi în pierderea oricărei şanse 

de a mai câştiga următoarele 

alegeri”, mai spune Seplecan.

Demersul în instanţă a lui 

Mihai Seplecan vine după ce 

prefectul Clujului, Gheorghe 

Vuşcan, nu a atacat decizia 

privind schimbarea sa din 

funcţie. Prefectul Gheorghe 

Vuşcan declara în urmă cu 

două săptămâni că cele două 

hotărâri rămân în vigoare, am-

bele fi ind legale.

Seplecan îşi caută 
dreptatea în instanţă
Seplecan a dat în judecată CJ şi vrea să se întoarcă la şefia instituţiei.

Mihai Seplecan candidea-

ză la Primăria 

Cluj-Napoca, pe listele 

unui partid politic. 

Anunţul a fost făcut la 

un post de radio local.

Seplecan, exclus din PNL 

în octombrie anul trecut şi 

demis din funcţia de preşe-

dinte al Consiliului Judeţean 

Cluj două luni mai târziu, 

susţine că este în negocieri 

cu o formaţiune politică al 

cărui nume nu vrea să îl di-

vulge încă. Este hotărât însă 

să candideze, pentru că, spu-

ne el, e cotat foarte bine în 

sondaje.

“Da, vreau să candidez 

la Primăria Clujului şi sunt 

conştient că şi voi câştiga 

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca. Nu se ştie. In-

dependent sau la o formaţi-

une politică, nu ştiu cu ca-

re. Sunt şi în tratative cu ci-

neva. Vreau să vă spun din 

surse sigure sunt astăzi al 

doilea, primul e Emil Boc, 

în sondaje sunt al doilea. 

Sunt ferm convins că voi 

câştiga. Nu ştiu cu cine şi 

cum, dar voi câştiga fiindcă 

se va vedea toată mizeria şi 

hoţia care s-au întâmplat în 

ultimii ani de zile şi toată a-

ceastă mascaradă care mi 

s-a creat mie după 10 ani de 

zile cu diploma falsă. Aceş-

ti oameni sunt diabolici, sunt 

în stare să schimbe identi-

tatea”, a susţinut Seplecan, 

care nu a putut fi contactat 

de reporterii Monitorul de 

Cluj, el aflându-se la Ierusa-

lim.

În aceeaşi emisiune, Se-

plecan a lansat o serie de 

acuzaţii la adresa instituţii-

lor statului şi a celor care 

l-au îndepărtat din funcţie şi 

din partid.

“PNL-ul m-a susţinut pe 

mine pentru funcţia de pre-

şedinte a CJ. (…) După ce 

am ajuns preşedinte, au ve-

nit acele disensiuni legate 

cu colegii mei de partid din 

PNL care mi-au cerut dife-

rite lucruri, mi-au cerut să 

le fac acolo în CJ şi nu am 

acceptat să le fac toate aces-

te mizerii. Ajungem şi la fa-

za cu diploma (…). Diplo-

ma mea este din 2006. Deci 

10 ani de zile am fost bun. 

Nu a fost nicio problema. 

Am fost angajat şi recoman-

dat politic. Am acea foaie 

care o voi duce în faţa pro-

curorului DNA, să vadă 

DNA-ul cum ajung oamenii 

în anumite funcţii, cu sem-

nătura şi ştampila domnu-

lui Nicoară (n.red. Marius 

Nicoară, senator) şi a dom-

nului Remus Lăpuşan (n.red. 

preşedintele PSD Cluj). Şi 

atunci eram bun? 10 ani de 

zile Mihai Seplecan nu are 

nicio problemă, este anga-

jat pe tot locul, îşi poate fo-

losi diploma. Când ajunge 

preşedinte de CJ şi vine şi 

spune că se fac presiuni, ile-

galităţi, mafia nu este în ex-

terior, este în interior, în par-

tidele politice”, a mai spus 

fostul preşedinte al Consi-

liului Judeţean.

... şi candidează 
la Primăria 
Cluj-Napoca

Până acum, și-au anunţat 
intenţia de a candida 
pentru Primăria 
Cluj-Napoca:

•  Bruno Roschnafsky 
(Puterea Umanistă);

• Adrian Gurzău (PMP);

• Emil Boc (PNL);

• Anna Horvath (UDMR);

• Aurelia Cristea (PSD); 

•  Liviu Alexa (indepen-
dent).

Cine mai 
candidează

Anul trecut, Mihai Seplecan a mai fost ales de două ori preşedintele CJ Cluj


