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Bilanț

Cristian Octavian Matei 

– un an de la preluarea mandatului – 

- Cel mai important demers al administrației condusă de Primarul Cristian Octavian Matei 
este faptul că a fost pus la punct un plan extrem de important, care vizează asfaltarea 
străzilor din municipiu. Având în vedere că bugetul este unul mic, pentru a putea fi 
rezolvată această problemă acută se impunea găsirea unor soluții de finanțări externe. 
Motiv pentru care s-a realizat Planul de Mobilitate Urbană, un studiu pe baza căruia 
aparatul administrativ a scris deja o serie de proiecte de finanțare, urmând ca acestea să 
se desfășoare atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Cel mai important proiect este 
cel care presupune achiziționarea autobuzelor electrice, asfaltarea tuturor șoselelor pe 
care va circula transportul în comun, modernizarea trotuarelor și a stațiilor cât și 
realizarea pistelor de biciclete. 

- A fost înființat operatorul unic de transport în comun care aparține exclusiv Consiliului 
Local

- A fost depus proiectul de asfaltare a 20 de străzi din cartierul Băi, prin care se solicită 
finanțare Europeană.

- Au fost depuse solicitări de finanțare la Ministerul Dezvoltării în vederea modernizării a 
237 de străzi din municipiu, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

- Au fost începute lucrările de modernizare a întregului cartier Micro 3, constând în 
asfaltarea străzilor, a trotuarelor, amenajarea intrărilor de bloc și a parcărilor. De 
asemenea, va fi amenajată și Piața Micro 3. 
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- Au fost derulate lucrări de asfaltare pe 20 de străzi din municipiu: Aleea Obeliscului, 
Aleea Băilor, Strada Macilor, Aleea Nicolae Titulescu, Strada Lotus, Strada Ștefan cel 
Mare (trotuare), Strada Lianelor, Strada Intrarea Amurgului, Strada Rândunicii, Strada 
Scurtă, Cale Victoriei, Strada Republicii, Strada Zorilor, Strada Nuferilor, Strada 
Narciselor, Strada Poiana, Strada Decebal, Str. I Corvin, Strada Ecaterina Teodoroiu, 
Strada Roșiori. 

- În urma eforturilor susținute, s-a reușit predarea Podului Peste Arieș și preluarea acestuia 
de către CNAIR, urmând ca acesta să intre în reparații în perioada următoare

- Au fost întăbulate și cadastrate toate străzile cuprinse în proiectul de modernizare a celor 
20 de străzi din cartierul Băi și toate străzile – rutele de transport urban

- Obținerea Statutului de Stațiune Balneoclimatică a arealului Băile Turda, prin care 
municipiul are posibilitatea să acceseze fonduri europene

- Au fost depuse sau pregătite 10 proiecte europene: Modernizarea infrastructurii în 
cartierul Băi, reabilitarea blocurilor, restaurarea și punerea în valoare a Castrului Roman, 
restaurarea casei rurale din Piața 1 decembrie, restaurarea clădirii fostei judecătorii, 
reabilitarea clădirii fostei securități 

- Proiectul de reabilitare a sitului poluat istoric - depozit deșeuri periculoase UCT - Poșta 
Rât (Municipiul Turda) a fost selectat pentru finanțare. În valoare totală de 79.568.907 
lei, proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa 4, OS 
4.3, Reducerea suprafețelor poluate istoric

- Reabilitarea în întregime a intrării vechi în obiectivul turistic Salina Turda pentru a 
facilita accesul turiștilor cazați în oraș și pentru a aduce la standarde europene și acest 
acces în obiectiv

- S-au făcut toate demersurile necesare în vederea obținerii finanțării pentru construirea 
unei Săli Polivalente de 3000 de locuri, amplasamentul fiind deja predat, urmând 
realizarea propriu-zisă a proiectului

- S-a depus proiectul de înființare a bazei sportive care să cuprindă construirea unui 
stadion, a unui bazin de înot și terenuri de tenis, volei și baschet

- S-au depus proiecte de finanțare pentru modernizarea a 5 școli și licee, s-a obținut 1 
milion de lei de la Guvern pentru reabilitarea Colegiului Tehnic
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- S-a inaugurat un nou corp al Școlii Poiana, aflat în paragină de ani de zile

- S-au reabilitat creșele 4 și 5

- S-a înființat un nou cabinet stomatologic la Colegiul Național Mihai Viteazul

-       S-a realizat o evaluare și un proiect major de investiții la Spitalul Municipal. Proiectul a 
fost depus la Ministerul Sănătății și prevede modernizarea, transformarea și extinderea 
construcțiilor existente. De asemenea, curtea spitalului a fost asfaltată și igienizată, imediat 
după instalarea noului manager

-      S-a derulat o amplă campanie de curățenie prin care au fost desființate peste 40 de rampe
clandestine de deșeuri iar în acele zone au fost montate camere de supraveghere video pentru 
a putea identifica cetățenii iresponsabili și pentru a avea control asupra menținerii curățeniei.  
A fost salubrizat stadionul, au fost amenajate spațiile verzi din zona centrală și nu numai. De 
asemenea, Primăria a pus în aplicare proiectul “Adoptă un spațiu verde”, prin care companiile
private administrează și investesc în spațiul pe care îl adoptă

- A fost demarat proiectul de inventariere a spațiilor verzi

-  S-a inițiat proiectul pilot de amplasare a pubelelor subterane care va continua prin 
amplasarea acestor tipuri de pubele în tot municipiul Turda

-  S-a lansat concursul dedicat Asociațiilor de Proprietari în cadrul căruia au fost premiate 
toate asociațiile participante, care au avut grijă de împrejurimile locuințelor lor.

- A fost demarată procedura de achiziție și s-a semnat contractul de proiectare pentru 
construirea unui bloc de locuințe ANL pentru tineri, cu 48 de apartamente. Lucrarea va fi 
încheiată în termen de 12 luni
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- S-au făcut numeroase demersuri pentru fluidizarea circulației. A fost mărit considerabil 
numărul locurilor de parcare atât în zona centrală (prin lărgirea părții carosabile) cât și în 
cartiere. Au fost introduse sensuri unice . De asemenea, au fost montate limitatoare de viteză 
și  marcaje pe asfalt

-  Au fost capturați 450 de câini comunitari, iar acțiunile vor continua, existând o strategie în 
vederea rezolvării problemei câinilor străzii 

- A fost finalizată elaborarea celui mai cuprinzător document privind viitorul Turzii și anume 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului. Acesta este cel mai amplu studiu făcut 
vreodată în Turda și va contura toate liniile de dezvoltare pentru perioada 2017 – 2023 – 2030

- Ne-am arătat toată deschiderea față de mediul privat, motiv pentru care relațiile dintre 
companiile mari din Turda și Primăria Municipiului Turda sunt foarte strânse. Mediul privat a
înțeles că este o componentă extrem de importantă și a oferit ajutor considerabil 
municipalității, mai ales la evenimentele dedicate copiilor. (Târgul de Crăciun, Sărbătoarea 
Copilăriei)

- Au avut loc întâlniri cu numeroase delegații de investitori străini care și-au extins afacerile 
la Turda și s-a negociat în așa fel încât în Turda să fie create cât mai multe locuri de muncă 
(ACS Industries, TECONNEX)

- A fost revigorată toată activitatea Teatrului Aureliu Manea, acesta a redevenit un simbol 
cultural al municipiului

-  Se organizează în acest moment  festivaluri culturale internaționale care vor avea loc anul 
acesta, am avut nenumărate concerte, invitați de marcă: Paula Seling, Fuego, Teatrul de Balet 
Sibiu, Filarmonica din Transilvania, Zoltan Nagy, Dorel Vișan, etc.

- Am organizat cele mai mari evenimente din istoria municipiului: Sărbătoarea Copilăriei care
a fost un real succes și au participat mii de copii, Târgul de Crăciun, Zilele Turzii

- Am susținut constant sportul local și toate cluburile sportive au rezultate fantastice. Se vede 
rezultatul acestor eforturi: AHC Potaissa Turda a avut cel mai bun sezon din istorie, fiind 
vicecampioni europeni, iar la campionatul national obținând bronzul. Echipa de fotbal devine 
tot mai bine pregătită, avem competiții serioase de înot, dans sportiv, șah, karate, etc


