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ADMINISTRAŢIE

Ce vor clujenii prin 
bugetarea participativă?
Sunt ultimele zile pentru propuneri în ca-
drul bugetării participative. Zeci de idei 
au fost depuse deja.  Paginile 6-7

SOCIAL

Copii printre gândaci 
morţi şi murdărie
Tencuială căzută, gândaci în pat, aşternuturi 
murdare, sunt câteva dintre condiţiile în care 
un băiat a fost ţinut la DGASPC.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Noi tarife de parcare 
la Aeroportul din Cluj?
GOTO Parking, fi rma care administrează o 
parte a parcării de la aeroport, a cerut Consi-
liului Judeţean majorarea tarifelor.  Pagina 5

SOCIAL

2.922 de kilometri pe jos
Marius Balo, clujeanul întors în ţară după 8 
ani în care a fost întemniţat în China, a por-
nit într-un pelerinaj de 100 de zile.  Pagina 8
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SĂNĂTATE

Un nou laborator de radiologie la Spitalul Județean
La Spitalul Clinic Județean de Urgență 

din Cluj-Napoca se pun bazele unui labo-
rator de radiologie intervențională, de care 
va benefi cia prima dată un pacient care su-
feră de cancer.

Cu ajutorul aparatului și a echipelor me-
dicale specializate vor fi  acoperite servicii 
medicale din domeniul radiologiei 
intervenționale oncologice și neurologice 
(proceduri care fac parte din terapia acci-
dentului vascular cerebral). Aceste proce-
duri se efectuează cu succes în clinici din 
strainătate, în România sunt încă la înce-
put de implementare.

Echipele laboratorului de radiologie 
intervențională se vor construi în jurul docto-
rilor Dan Duma și Horațiu Coman, absolvenți 
ai UMF Cluj-Napoca, care au activat în clinici 
din străinătate.

Primul pacient i se va aplica procedura 
de  implantare a unei camere de tip „Port-
a-catch” pentru chimioterapie.

„Ne-au sosit echipamente în valoare de pes-
te 6 milioane de lei, din care jumătate a în-
semnat investiția într-un angiograf de înaltă 
tehnologie. Angiograful va deschide o eră no-
uă în activitatea medicală”, declară manage-
rul SCJU Cluj, prof .dr. Claudia Gherman.

Consiliul Județean Cluj le cere primarilor să găsească firme 
care să ridice gunoaiele. Boc se așteaptă „la mai rău”!
CJ Cluj le cere primarilor să încheie noi contracte de salubrizare pentru a nu rămâne cu gunoaiele în stradă. Se pare că instituția 
condusă de Alin Tișe nu va finaliza la timp licitația pentru colectarea și transportul deșeurilor până la Centrul de Deșeuri.  Pagina 3

Boala „gură-mână-picior”
face ravagii în grădinițe

Sute de cazuri de îmbolnăvire în creșele și grădinițele din Cluj
Sute de cazuri de boala „gură-mână-picior” au fost reclamate la grădinițele și creșele din Cluj-Napoca. 
Potrivit Direcției de Sănătate Publică Cluj, boala se manifestă preponderant vara, iar părinții sunt sfătuiți 
să-și izoleze copiii la apariția primelor semne de boală.  Pagina 4


