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ACTUALITATE

Parc cu vedere la 
aeroport în Bună Ziua
Primăria caută o fi rmă care să proiecteze 
primul parc din cartierul Bună Ziua. Tere-
nul are vedere spre aeroport.  Pagina 5

POLITICĂ

PSD „iese la încălzire” 
pentru alegeri?
PSD declanşează alegeri în organizaţiile ca-
re au câştigat alegerile locale din 2020, iar în 
celelalte începe „reorganizarea”.  Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Licitaţia pentru metrou 
are un nou termen
Primăria a prelungit a treia oară termenul 
de depunere a ofertelor în cadrul licitaţiei de 
proiectare şi execuţie a metroului.  Pagina 2

ACTUALITATE

Pod „mâzgălit” încă 
dinainte de inaugurare
Pasarela pietonală peste Someş din Grigo-
rescu a fost deja mâzgălită cu graffi ti, deşi 
nici nu a fost inaugurată încă.  Pagina 5

1  = 4.9459 LEI

CLUJ-NAPOCA

290C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

PUBLICITATE

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Șase străzi din Grigorescu scapă de mașini și devin „smart”
Mai mult spațiu pentru pietoni și mai puțin pentru mașini pe șase străzi din cartierul Grigorescu. 
Primăria vrea să redea spațiile publice pietonilor și bicicliștilor, în detrimentul autoturismelor.  Pagina 4

ACTUALITATE

Creșa de pe strada Meziad, funcțională din 1 iulie
Creșa „Ursulețul” de pe strada Meziad 

din Mănăștur va fi  funcțională începând cu 
1 iulie. Peste 1.400 de locuri în creșele din 
Cluj-Napoca sunt disponibile în 2022, a 
anunțat primarul municipiului, Emil Boc. 

Creșa de pe strada Meziad dispune de 90 
de locuri care vor putea fi  ocupate de copi-
ii de pe lista de așteptare ai căror părinți au 
depus dosare de înscriere în anul școlar 
2021-2022. Potrivit edilului, creșa va fi  
funcțională începând cu 1 iulie 2022.

Proiectul a presupus extinderea creșei 
existente prin construirea unui corp nou 

de clădire. Noua creșă va dispune de spații 
de joacă și activități, grupuri sanitare, săli 
de dormit pentru copii, spații verzi pentru 
joacă, amenajarea a două terase circulabi-
le. De asemenea, noul spațiu dispune de 
un lift pentru persoane și unul pentru mar-
fă ori alimente.

De asemenea, potrivit lui Emil Boc, în 
momentul de față se afl ă în diverse stadii 
de pregătire alte 257 locuri în patru dintre 
creșele clujene. Edilul a mai adăugat că în 
total, „în Cluj-Napoca avem 1.487 locuri 
disponibile în creșe”.

Elevii clujeni, fruntași la BAC!

Elevii din Cluj au obținut cele mai bune rezultate la Bacalaureat
După ce Clujul a fost fruntaș la Evaluarea Națională, județul a înregistrat cea mai mare rată de promovare 
și la BAC. Opt elevi din Cluj-Napoca au avut media 10 la „examenul maturității”.  Pagina 3


