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PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă So-
meș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 22 FEBRUARIE 2016
Între orele 09:00-15:00
1. Str. București între str. Iazului și str. Fabricii; P.T. Nr.9 Mărăști;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

Serviciul Comunicare şi Clienţi

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare marţi la ora 10 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare marţi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

PUBLICITATE

Cabinet Cluj 1 
 

Cabinet Cluj 2

Str. Motilor nr.9. cabinet 4. Tel: 0264-430.534; 0730-110.114 

Luni-Vineri: 900 -1730

Str. I.P.Voitesti nr.2-4 ap.8. Tel:0731-600.614; 0264-434.150

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: 22 februarie 2016 Familii 
de suflet

COMUNICAT 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, deruleaza, în perioada iulie 2015 
- aprilie 2016, proiectul “Familii de Sufl et”, cod PEH 086.

Benefi ciari ai proiectului sunt 60 de copii institutionalizați din județul Cluj și 40 de copii de etnie romă 
din comuna Dragu, județul Sălaj.

În data de 23 februarie, ora 18.00, la Hanul Fulton, str. Decebal nr. 22-24, etaj 1, Sala de conferinte, 

coordonatorii proiectului vor răspunde întrebărilor celor interesaţi să adere la proiect, în cadrul unei 

sesiuni deschise de întrebări şi răspunsuri.

Intrarea este gratuită şi se face pe bază de înscriere, la adresa de email pop.ruxandra@maltez.ro 
sau prin sms la 0732.403575.

Participanţii la eveniment vor avea posibilitatea să urmeze ulterior şi un curs gratuit de parenting, 
susţinut de profesionişti. 

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”.

PUBLICITATE

Curtea de Apel Cluj a dat 

câştig de cauză societăţii 

Farmec în faţa Agenţiei 

Naţionale pentru 

Administrare Fiscală în 

procesul privind decizia 

de impunere a unei sanc-

ţiuni de aproape 57 de 

milioane de lei. Hotărârea 

nr 46 a fost pronunţată pe 

data de 18 februarie 2016.

Suma ar fi  reprezentat, con-

form Deciziei de impunere 

emise de autorităţile fi scale 

din cadrul ANAF, accize, do-

bânzi şi penalităţi de întârzi-

ere aferente alcoolului dena-

turat folosit, în perioada 1 ia-

nuarie 2007 – 31 decembrie 

2011, la fabricarea a trei pro-

duse: aerosoli Airwick, Nufăr 

şi Triumf.

„Decizia Curţii de Apel Cluj 

certifi că faptul că Farmec şi-a 

respectat întotdeauna obliga-

ţiile fi scale şi angajamentele 

faţă de partenerii săi şi se afl ă 

la zi şi cu plata tuturor impo-

zitelor, taxelor şi contribuţii-

lor datorate statului. Să spe-

răm că astfel de incidente ne-

fericite, aceste interpretări com-

plet eronate ale prevederilor 

legislaţiei în vigoare, venite 

chiar din partea autorităţilor 

fi scale, care ar trebui să fi e cei 

mai buni cunoscători ai legis-

laţiei fi scale din România, nu 

se vor mai repeta. Suntem una 

dintre puţinele companii cu 

acţionariat 100% românesc, 

participăm anual la bugetul 

statului ,bugetele locale şi bu-

getele de asigurări sociale cu 

o sumă de peste 36 de milioa-

ne de lei, echivalentul a 8,2 

milioane de euro anual, şi ne 

bucurăm că vom putea susţi-

ne economia naţională în con-

tinuare şi că vom garanta lo-

curile de muncă ale sutelor de 

angajaţi Farmec ca urmare a 

deciziei Curţii de Apel Cluj. 

Farmec şi Gerovital sunt une-

le dintre cele mai importante 

branduri româneşti, care im-

presionează o lume întreagă 

şi ne bucurăm că generaţiile 

de azi şi cele viitoare pot să 

benefi cieze în continuare de 

produsele noastre”, a declarat 

Mircea Turdean, Director Ge-

neral, Farmec.

Farmec câştigă un proces 
de 15 milioane de euro cu ANAF

Peste 150 de persoane din 

comuna Petreştii de Jos 

(Cluj) au protestat pe 

Drumul Judeţean DJ 107 

L, reclamând starea 

„dezastruoasă” a drumu-

lui distrus în urmă cu 8 

ani de autocamioanele 

care au lucrat la 

Autostrada Transilvania, 

oamenii „pescuind” cu 

undiţe în bălţile din 

gropi.

Protestatarii s-au adunat, 

sâmbătă, pe DJ 107 L, în apro-

pierea comunei Petreştii de 

Jos, având pancarte cu mesa-

je precum „Cimitirul 107 L”, 

„De la Turda la Petreşti, toţi 

sfi nţii îi pomeneşti”, „Taxe 

plătim, drum asfaltat când pri-

mim?”, „Azi protestăm, dru-

mul să-l salvăm”, „Dacă as-

falt nu primim, la Consiliul 

Judeţean noi venim”.

Mai mulţi protestatari au 

adus cu ei undiţe, cu care „au 

pescuit” în bălţile formate în 

gropile de pe drum, iar unul 

dintre ei s-a întins pe un pro-

sop, spunând că face plajă de-

oarece utilajele societăţii de 

drumuri a Consiliului Judeţean 

Cluj au împrăştiat nisip pe drum.

„Am protestat faţă de in-

diferenţa Consiliului Judeţean 

Cluj, având în vedere starea 

foarte proastă a drumului de 

opt ani de zile de când s-a lu-

crat la Autostrada Transilva-

nia, iar drumul a fost distrus 

de camioanele Bechtel. În 

2003, înainte de construirea 

autostrăzii, acest drum era 

asfaltat, iar din 2008 este dis-

trus, plin de gropi. Pe mine 

mă costă 500 de lei lunar a-

ceste reparaţii. Firmele care 

au drumul în administrare îşi 

pasează vina una alteia”, a 

spus Ovidiu Anca, unul din-

tre organizatorii protestului.

Potrivit acestuia, din cauza 

drumului s-au înregistrat întâr-

zieri la intervenţiile ambulan-

ţei şi maşinilor de pompieri.

Vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean Cluj, Vakar Is-

tvan, a declarat, sâmbătă, că 

drumul DJ 107 L a fost dat 

pentru investiţii, în urmă cu 

trei ani, reprezentanţilor de la 

Drumurile Naţionale, la cere-

rea lor, după ce a fost distrus 

de Bechtel, care a construit 

Autostrada Trasilvania.

„Dar licitaţia pentru reabi-

litarea acestui drum s-a oprit, 

iar atunci am intervenit cu so-

cietatea de drumuri judeţene 

a CJ Cluj pe acest drum, cu 

lucrări de întreţinere. Este 

drum judeţean şi, din punct 

de vedere al întreţinerii, este 

la CJ Cluj. Vom vedea ce fac 

cei de la Drumurile Naţiona-

le”, a spus Vakar.

În perioada următoare, lo-

calnicii din Petreştii de Jos vor 

organiza un nou protest la 

Consiliul Judeţean Cluj.

8 ani fără drum !
Şoferii au pescuit în gropile din ceea ce odată era 
asfaltul de pe DJ 107 L.

VEZI FILMUL PROTESTULUI 


