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CJ Cluj a emis C.U. pentru extinderea rețelei de apă
în nordul localității Aghireșu Fabrici, zona Lacului
„Laguna Albastră”.

❑ Investiția prevede introducerea apei potabile în
zona rezidențială Caolina, prin construirea unei
conducte de distribuție în lungime de 2,18 km.



Au fost reluate, în vederea finalizării,
lucrările de reabilitare și modernizare a
„Drumului Bistriței” format din:

• DJ 161 (DN 16)–Gădălin–Bonțida–DN 1C
• DJ 161G Sucutard–Vaida Cămăraş–DN 16
• DJ 172A lim. jud. BN-Țaga

❑ Lungimea tronsoanelor: 42 km

În această etapă se execută lucrări de
accese la proprietăți, podețe și trotuare.



Președintele CJ Cluj, dl. Alin Tișe,
a semnat contractul de finanțare
pentru dotarea Ambulatoriului
Spitalului de Recuperare cu
aparatură și echipamente medicale
de înaltă tehnologie.

Valoarea proiectului: 26,5
milioane de lei, finanțare prin PNRR



Institutul de Pneumoftiziologie „Marius
Nasta” din București, în colaborare cu CJ Cluj,
a derulat în perioada 15 – 17 martie, la
Aghireșu, o campanie de screening pentru
depistarea tuberculozei.

Campania de testare continuă pe tot
parcursul lunii Martie, prin deplasarea
caravanei medicale mobile în alte 4 comune
clujene:

▪ Baciu 20-22.03
▪ Cojocna 23-24.03

▪ Apahida 27-29.03
▪ Buza 30-31.03



Consiliul Județean, inițiator al
proiectului ce vizează construirea
Centrului Integrat de Transplant
Cluj, a câștigat premiul competiției
“Achiziții sustenabile. Premiile cu
impact social și demediu 2022”,

▪ Viitorul Centru Integrat de
Transplant a fost recent certificat
energetic ca și clădire verde,
conform standardului BREEAM.



A fost semnată autorizația de
construire pentru extinderea rețelelor
de apă și canalizare în localitățile
Nadășu și Șaula, comuna Izvoru Crișului.

Investiția prevede realizarea a:

✓ 8,2 km conducte de apă

✓ 7,37 km conducte de canalizare



Deliberativul Consiliului Județean a aprobat
Proiectul ”Dotare cu mobilier, materiale
didactice și echipamente digitale a unităților
de învățământ special din județul Cluj”,
pentru a fi depus pentru finanțare prin PNRR.
❑ Acesta vizează modernizarea

infrastructurii celor 11 instituții de
învățământ special – școli/grădiniță
subordonate.

Valoarea totală a proiectului: 7.507.700 lei



Consiliul Județean și
DGASPC Cluj marchează Ziua
Mondială a Sindromului Down,
prin organizarea a două
evenimente dedicate la:

▪ Spațiul de joacă „Brothers
Fun Club” din str. Tăietura
Turcului nr. 29-35 (20 martie)

▪ Cafeneaua „Cofeels” din Str.
Gheorghe Șincai nr. 9 (21
martie)



Campaniile ce vizează prevenția și depistarea
precoce a cancerului de col uterin și a cancerului
de sân, derulate de Institutul Oncologic, cu
sprijinul CJ Cluj, prezintă un interes crescut
pentru doamne.

Telefon programări și informații:

0215.277.598 (cancer de col uterin)
0758.621.395 (mamografii)

✓ Campania continuă până în data de 31 martie,
pe esplanada stadionului Cluj Arena
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